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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Daerah merupakan bagian dari suatu wilayah sebagai teritorial yang 

ditentukan atas pengertian, batasan dan wewenang administratif yang didasarkan  

pada perundang-undangan.Pada era otonomi daerah saat ini, daerah otonom memiliki 

hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri. Urusan 

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Dengan adanya regulasi dan kebijakan tersebut, maka setiap 

Pemerintah Daerah dapat merancang arah pembangunan sesuai karakteristik dan 

potensi yang dimiliki. Tiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda baik dari segi 

hayati non hayati. Dengan beragamnya potensi yang dimiliki, maka setiap  

pemerintah daerah membagi urusan pemerintahan. 

Dalam pasal 9 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah, urusan pemerintah daerah dibagi menjadi tiga bagian, yakni Urusan 

Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut,yaitu urusan pemerintahan 

yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat, urusan pemerintahan konkuren yaitu 

urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota, dan urusan pemerintahan umumyaitu urusan pemerintahan umum 

yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.1Pembangian urusan 

                                                        
1 Pasal 9 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.  
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pemerintah ini berfungsi untuk mengelompokkan urusan pemerintah daerah sesuai 

dengan potensi yang dimilikinya. 

Di era otonomi daerah saat ini,pemerintah daerah secara nyata harus dapat 

melaksanakan kewenangannya untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan 

potensi yang dimilikinya.Tentunya hal ini berpedoman pada urusan wajib dan urusan 

pilihan pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah. Urusan wajib pemerintah ini harus dilaksanakan 

secara penuh dan dalam bentuk kebijakan dan program pemerintah daerah. Bentuk 

kebijakan dan program dalam urusan wajib pemerintah adalah pelayanan dasar dan 

non pelayanan dasar. Berbeda dengan urusan pilihan pemerintah, urusan pilihan 

pemerintah hanya berlaku bagi daerah-daerah yang memiliki potensi-potensi tertentu. 

Sedangkan dalam urusan pilihan pemerintah terdiri dari delapan urusan yakni kelautan 

dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, 

perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.  

Melalui urusan pilihan dan urusan wajib, selayaknya pemerintah daerah dapat 

membangun daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki, salah satunya pada 

sektor pariwisata.Pariwisata adalah salah satu sektor terpenting dalam menunjang 

pengembangan suatu daerah, karena dengan berkembangnya pariwisata disuatu 

daerah dengan pesat menunjukkan bahwa sektor pariwisatanya sangat diberdayakan 

oleh pemerintah setempat bersama para stakeholder didalamnya. Upaya 

pengembangan tersebut perlu didukung berbagai faktor untuk mempermudah 

pelaksanaannya, diantara faktor dukungan dalam pelaksanaannya ialah adanya 
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inovasi, atau sebuah pembaharuan dalam sektor pariwisata, yang mana inovasi ini 

tentunya harus menjadi daya tarik wisatawan baik lokal maupun asing.  

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata adalah 

berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. 

Pariwisata merupakan sektor unggulan terutama kontribusinya dalam meningkatkan 

nilai tambah dari sektor-sektor ekonomi yang ada di suatu wilayah tersebut2. Sektor 

pariwisata merupakan sektor ekonomi yang unggul mendatangkan devisa bagi negara 

atau  daerah tujuan wisata.3 

Selain itu pariwisata merupakan fenomena atau gejala kemasyarakatan yang 

menyangkut tentang manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, kebudayaan, dan 

lain sebagainya yang merupakan kajian sosiologis. Definisi pariwisata yang bersifat 

umum adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk 

mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan. Definisi yang lebih teknis 

tentang pariwisata adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik 

secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah Negara sendiri atau Negara 

lain.4Dunia kepariwisataan menjadi sebuah industri yang menarik dikarenakan 

mengandung berbagai manfaat ekonomi dan merupakan salah satu sektor yang 

berpotensi untuk diandalkan sebagai perolehan devisa Negara. Melihat adanya 

berbagai potensi yang ada sangatlah tepat jika menggali dan mengembangkan potensi 
                                                        
2 Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Pariwisata 
3Tama’ah,Wardoyo.2008.Industri Pariwisata Membuka Lapangan Kerja.Jakarta:CV Indah Grafika 
4Karyono,Hari.1997.Kepariwisataan.Jakarta:PT.Grafindo 
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wisata menjadi sebuah asset wisata yang akan memacu perkembangan pariwisata 

daerah. Hakekat pariwisata bertumpu pada keunikan, kekhasan dan keaslian alam 

serta budaya yang ada dalam suatu masyarakat daerah. Hakekat ini menjadi konsep 

dasar dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata khususnya di Indonesia, 

maka dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata harus mengutamakan 

keseimbangan.5 

Pengembangan pariwisata sebagai andalan perekonomian nasional dalam 

operasionalnya bertumpu pada potensi alam, potensi budaya, dan kehidupan 

masyarakat di lokasi pengembangan pariwisata, dalam pengembangan pariwisata, 

produk yang baik adalah obyek itu sendiri harus menarik untuk disaksikan maupun 

dipelajari, mempunyai kekhususan dan berbeda dengan obyek yang lain, prasarana 

menuju ke tempat wisata yang baik, tersedianya fasilitas to see, something to do dan 

something to buy serta akomodasi di tempat wisata yang menunjang. Pariwisata di 

Indonesia telah dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi penting, disamping 

menjadi mesin penggerak ekonomi, pariwisata juga  merupakan wahana yang 

menarik untuk mengurangi angka pengangguran mengingat banyaknya potensi wisata 

yang ada.6 

Pariwisata dewasa ini berkembang cukup pesat berbagai produk wisata 

ditawarkan oleh negara-negara yang mempunyai potensi wisata,setiap daerah 

                                                        
5Ridwan,Mohammad.2012.Perencanaan Pengembangan Pariwisata.Medan: PT.Softmedia.hlm:15 
6 Yoeti A. Oka.1997.Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata.Jakarta:Pradnya  Paramita.hlm:59 
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memiliki keunggulan wisata yang berbeda-beda.7 Salah satu produk pariwisata yang 

berkembang adalah wisata religi, wisata religi lebih menekankan pada wisata yang 

bersifat spriritual, keagamaan atau bahkan tradisi. Wisata religi ini merupakan wisata 

domestik yang beragam salah satunya adalah tokoh yang mempunyai sosok 

kharismatik yaitu K.H  Abdurrahman Wahid Presiden RI ke empat merupakan sosok 

yang terkenal oleh masyarakat Indonesia membuat para wisatawan berkunjung ke 

makamnya yang berlokasi di kabupaten Jombang. Wisata religi K.H. Abdurrahman 

Wahid merupakan salah satu wisata religi di Kabupaten Jombang, dari tahun ke tahun 

jumlah wisatawan yang mengunjungi wisata ini semakin meningkat. Diakses dari data 

pengunjung wisata religi ini jumlah penziarah dalam setahun mencapai 1,5 juta orang, 

rata-rata dalam sehari mencapai 1000 pengunjung bahkan sampai 5000 pengunjung 

padasaat hari libur.8 

 Sebagai daerah yang mempunyai semboyan “Jombang Beriman” maka 

dukungan untuk menjadikan makam Presiden Gus Dur sebagai wisata religi andalan 

juga sangat tepat, dengan catatan “maket besar” yang telah dirumuskan antara 

pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten Jombang.9Adapun Peraturan 

Daerah Kabupaten Jombang No. 21 Tahun 2009 Pasal 13 Ayat 6 tentang rencana 

pengembangan kegiatan sektor pariwisata religi,Hal ini dibutuhkan upaya pemerintah 

daerah untuk memberdayakan masyarakat yang bekerja di sektor informal terkait 

                                                        
7 Ruslan.2007.Manajemen Public Relations & Media Komunikasi dan Aplikasi.Jakarta:PT.Raja 

Grafindo Persada.Hlm:6 
8Megapolitan.antaranews.com,2015. Diakses pada tanggal 13 Desember 2016 
9 Renstra Disporabudpar Tahun 2014-2018 
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dijadikan makam K.H. Abdurrahman Wahid sebagai taman wisata religi di kabupaten 

Jombang, salah satunya dengan mendorong tumbuhnya wiraswasta lokal.10 Strategi 

dalam pengembangan wisata religi antara lain penerapan konsep community based 

tourism yang merupakan dasar dari sustainable tourism development yang mencakup 

beberapa hal yaitu penyusunan perencanaan dalam skala lokal, program-program 

pelatihan yang harus lebih praktis mendorong tumbuhnya wiraswasta-wiraswasta 

lokal yang mampu bersaing.  

Pengembanan pariwisata ini akan tercipta suatu pengembangan pariwisata 

sejati yang memiliki prinsip pemberdayaan masyarakat di dalamnya, salah satu 

peluang bagi masyarakat di sekitar obyek wisata religi adalah kesempatan bekerja 

pada objek wisata, pengembangan suatu obyek wisata akan memberi dampak positif 

bagi kehidupan masyarakat, yaitu membuka kesempatan berusaha seperti usaha 

penyediaan makanan, usaha transportasi baik tradisional maupun konvensional. Hal 

ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Pasal 24 Ayat 4 yaitu 

memberi kesempatan kepada rakyat untuk ikut berperan dalam usaha di kawasan 

pelestarian alam.11 Dengan terbukanya berbagai kesempatan usaha tersebut 

diharapkan akan dapat terjadi interaksi yang positif antara masyarakat dan obyek 

wisata religi K.H. Abdurrahman Wahid di kabupaten Jombang yang selanjutnya akan 

terwujud partisipasi dalam kegiatan pariwisata seperti pengamanan kawasan, 

keterlibatan dan kebersihan kawasan, ketertiban dan kebersihan kawasan, penyediaan 

                                                        
10 Perda Kabupaten Jombang No.21 Pasal 13 Ayat 6 
11 Pasal 24 Ayat 4 Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Pelestarian Alam 
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sarana dan prasarana termasuk kebutuhan akomodasi(homestay) di kawasan wisata 

religi. 

Terciptanya suatu pariwisata yang layak jika pariwisata tersebut memiliki 

prinsip-prinsip yang diantaranya pengembangan pariwisata harus memberdayakan 

produknya sebagai basis perkembangan tersebut dan memenuhi prinsip-prinsip yang 

mencakup beberapa hal antara lain, mendorong kelangsungan peningkatan suatu 

daerah, menekankan dan menampilkan identitas daerah sebagai sesuatu yang unik, 

membangun rasa bangga masyarakat lokal akan warisan mereka dan meningkatkan 

hubungan dengan tamu serta ketrampilan pelayanan serta menampilkan suatu 

pendekatan ke arah pengembangan pariwisata berkelanjutan.12WE Tijitrawatie selaku 

kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaam 

dan Pariwisata, menyatakan bahwa potensi wisata religi di makam K.H. 

Abdurrahman Wahid memang menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan, Oleh 

karena itu tantangan yang dihadapi pemerintah kabupaten Jombang dan beberapa 

instansi terkait perlu melakukan penataan kawasan makam Kh. Abdurrahman Wahid 

guna menampung pengunjung yang melakukan wisata ziarah. 

Lokasi makam K.H Abdurrahman Wahid yang berada di kawasan pondok 

pesantren Tebuireng Kabupaten Jombang mendapat perhatian khusus dari pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengembangan makam. 

Pemerintah kabupaten Jombang menjadikan makam K.H.Abdurrahman Wahid 

                                                        
12Lennon, S.J. 2006. Psychological dan Environmental Antecedents of Impulse Buying Tendency in the 
Multichannel Shopping Context, Journal of Consumer Marketing 23/2, pp. 58 
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sebagai obyek wisata religi serta menganggarkan dana sebesar Rp.145.000.000.000 

untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Anggaran yang berasal dari 

APBD kabupaten Jombang sebesar Rp.10.000.000.000 untuk pembebasan lahan 

parkir seluas 2 hektar di dusun Seblak desa Cukir, Kecamatan Diwek dan APBD 

Jatim sebesar Rp.30.000.000.000 untuk pembangunan fasilitas umum penziarah.13 

Dalam pengolahan kawasan makam penataan jalur ziarah sangat diperlukan 

agar tidak terjadi penumpukan pengunjung dan menjadikan kawasan makam K.H. 

Abdurrahman Wahid menjadi salah satu destinasi wisata religi yang mempunyai 

potensi daya tarik tinggi di kabupaten Jombang. Dengan demikian kawasan wisata 

religi diharapkan dapat semakin meningkatkan pelayanan wisata terhadap wisatawan 

yang berkunjung ke makam K.H.Abdurrahman Wahid dan kepada masyarakat sekitar 

yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar obyek wisata 

religi dan mampu menambah PAD kabupaten Jombang. Hal ini dibutuhkan upaya 

pemerintah daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana kawasan makam serta 

memberdayakan masyarakat yang bekerja di sektor informal terkait dijadikannya 

makam K.H. Abdurrahman Wahid sebagai kawasan wisata religi di kabupaten 

Jombang. Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

Strategi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi pariwisata Religi serta 

apa saja kendala yang dihadapi dalam mengembangkan potensi pariwisata religi 

tersebut. 

 
                                                        
13Arsipberita.com, 2010.Diakes pada tanggal 28 Desember 2016 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian tersebut dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi wisata 

religi di kabupaten Jombang? 

2. Apa  saja permasalahan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan potensi wisata 

religi di kabupaten Jombang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana Strategi Pemerintah Daerah dalam mengembangan 

potensi wisata religi di kabupaten Jombang 

2. Untuk mengetahui kendala pemerintah daerah dalam mengembangan potensi 

wisata religi di kabupaten Jombang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis, praktis maupun 

akademis, yakni sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil dari penelitian ini secara teoristis di harapkan agar dapat 

memperoleh pengetahuan yang lebih tentang bagaimana strategi 
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Pemerintah Daerah dalam pengembangan potensi wisata religi di 

kabupaten Jombang 

b. Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dalam 

melaksanakan pengembangan potensi wisata religi di kabupaten 

Jombang 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran bagi upaya 

pengembangan ilmu Politik dan Pemerintahan, Khususnya pada strategi 

Pemerintah Daerah dalam mengembangan wisata religi di kabupaten 

Jombang 

b. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten 

Jombang dalam pembangunan daerah dan pengembangan potensi 

daerah dalam pelaksanaannya menggunakan pengembangan pariwisata 

sebagai pendekatan utamanya. 

3. Manfaat Akademis  

a. Memberikan tambahan wawasan/pengetahuan bagi peneliti sendiri dan 

pembaca tentang pengembangan pariwisata, khususnya pengembangan 

wisata religi di kabupaten Jombang 

b. Memberikan sumbangan referensi bagi penelitian-penelitian yang akan 

datang yang dikaitkan dengan pengembangan pariwisata. 
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E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah satuan arti yang mewakili sejumlah obyek 

yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu 

mengadakan abstraksi terhadap obyek-obyek yang dihadapi, sehingga 

obyek-obyek ditempatkan dalam golongan tertentu. Obyek-obyek 

dihadirkan dalam bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep sendiri 

pun dapat dilambangkan dalam bentuk satu kata.14 Dengan demikian perlu 

peneliti definisikan beberapa konsep yang berkaitan dengan tema dalam 

penelitian ini diantaranya adalah: 

1. StrategiPemerintah Daerah 

Strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak 

yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan 

suatu upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai.15 Menurut 

Johnson dan Scholes strategi ialah arah dan ruang lingkup dari sebuah 

organisasi atau lembaga dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan 

melalui konfigurasi dari sumber daya dalam lingkungan demi memenuhi 

suatu kepentingan. Strategi merupakan usaha untuk mencapai keunggulan 

dalam persaingan yang sesuai dengan keinginan untuk bertahan sepanjang 

waktu dengan mengambil wawasan jangka panjang yang luas dan 

menyeluruh. 

                                                        
14Djamarah,Saiful Bahri.2008.Psikologi Belajar.Jakarta:Rineka Cipta.Hlm:30 
15Tjiptowardoyo,Sularno.1995.Strategi Manajemen.Jakarta: PT.Elek Media  Komputindo 
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Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014Pemerintah Daerah 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan 

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana Dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945.16 

 Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada bagaimana 

peran pemerintah kabupaten Jombang dalam menentukan langkah-langkah 

strategi pengembangan potensi wisata religi K.H. Abdurrahman Wahid di 

kabupaten Jombang. 

 2. Pengembangan Potensi 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2002 Pasal 1 ayat 5 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan dan 

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pengembangan adalah kegiatan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan 

teori ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah 

dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk 

meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.17 Pengembangan secara 

                                                        
16 Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
17Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan dan 
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 
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umum berarti pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan (evolution) dan 

perubahan secara bertahap. 

 Pengembangan berarti proses menterjemahkan atau menjabarkan 

spesifikasi rancangan kedalam bentuk fitur fisik.18 Pengembangan secara 

khusus berarti proses menghasilkan bahan-bahan pembelajaran, Sedangkan 

menurut Tessmer dan Richey dalam Alim Sumarno pengembangan 

memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis kebutuhan, tetapi juga 

isu-isu luas tentang analisis awal sampai akhir, pengembangan bertujuan 

untuk menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapangan.19 

 Potensi ialah segala sesuatu hal yang dapat dijadikan sebagai bahan 

atau sumber yang akan dikelola baik melalui usaha yang dilakukan manusia 

maupun yang dilakukan melalui usaha yang dilakukan manusia maupun yang 

dilakukan oleh mesin dimana dalam pengerjaannya potensi dapat juga 

diartikan sebagai sumber daya yang ada di sekitar kita.20 Potensi tersebut bisa 

berupa segala sumber daya yang ada di muka bumi ini, baik yang dapat 

diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Potensi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah segala kemampuan yang ada dalam pengembangan 

potensi wisata religi di kabupaten Jombang dimana potensi tersebut dapat 

menjadi suatu keterkaitan yang menyatu dalam pelaksanaan pengembangan 

wisata religi di kabupaten Jombang. 

                                                        
18Alim Sumarno.2012. Penelitian Kausalitas Komparatif.Surabaya:elearning Unesa 
19Ibid 
20Kartasapoetra.1987.Teknologi Konservasi Tanah dan Air.Jakarta:Rineka Cipta.Hlm:56 
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3.Wisata Religi 

 Wisata religi adalah kepercayaan kepada hubungan manusia dengan 

yang kudus, dihayati sebagai hakikat yang gaib, hubungan yang menyatakan 

diri dalam bentuk serta sistem kultus dan sikap hidup berdasarkan doktrin 

tertentu. Wisata religi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang 

percaya adanya roh-roh nenek moyang atau pendahulu-pendahulunya.21 

Dalam membahas mengenai religi perlu membicarakan keterkaitan antara 

keberagaman tradisi, kemajemukan dan perbedaan budaya. 

 Wisata religi atau yang dikenal dengan istilah pilgrimage menurut 

Turner an Turner (1978) dalam Franklin dalam bukunya Tourism: An 

Introduction menjelaskan wisata religi adalah “Journeys away form the 

everyday, mundane world of work and home to specific secred sites 

formalized, recognized, and maintained by major religions”22. Dalam 

penelitian ini wisata religi yang dimaksud adalah wisata religi 

Kh.Abdurrahman Wahid di kabupaten Jombang yang mempunyai daya tarik 

dan potensi wisatawan yang pemerintah harus kembangkan. 

F. Definisi Operasional 

  Definisi Operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat 

                                                        
21Sidi Gazalba. 2004. Pola Ajaran dan Amal Islam. Jakarta: Bulan Bintang.Hlm:4 
22Franklin, Adrian. 2003. Tourism: An Introduction. London: Sage Publication. 
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diamati. Adapun variabel-variabel yang akan didefinisikan secara operasional 

dalam penelitian ini adalah23 : 

1. Strategi Pemerintah Daerah 

a.  Promosi Wisata Religi 

   Promosi adalah kegiatan memberitahukan produk atau jasa 

yang hendak ditawarkan kepada calon konsumen atau wisatawan, 

promosi wisata adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan agar para 

wisatawan mengetahui adanya produk destinasi wisata khususnya wisata 

religi K.H Abdurrahman Wahid kabupaten Jombang, promosi tempat 

tujuan wisata sangat diperlukan oleh daerah-daerah yang memiliki 

berbagai potensi wisata. Strategi promosi adalah kreativitas 

mengkomunikasikan keunggulan produk wisata terhadap sasaran, strategi 

promosi yang baik dan cocok akan memberikan pengaruh yang baik bagi 

kepariwisataan dalam menarik wisatawan yang berkunjung dan 

sebaliknya strategi promosi yang kurang terhadap pariwisata akan 

berdampak pada penurunannya wisatawan yang berkunjung.24 

b. Perbaikan Infrastruktur 

Pemerintah kabupaten Jombang menjadikan makam 

Kh.Abdurrahman Wahid sebagai obyek wisata religi serta 

menganggarkan dana sebesar Rp.145.000.000.000 untuk pembangunan 

                                                        
23Azwar, Saifuddin.2003.Relibilitas dan Validitas.Yogyakarta: Pustaka Belajar 
24Kotler, Amstrong.2001.Prinsip-prinsip pemasaran, Edisi keduabelas,Jilid 1. Jakarta:Erlangga.Hlm:74 
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infrastruktur dan fasilitas umum. Anggaran yang berasal dari APBD 

kabupaten Jombang sebesar Rp.10.000.000.000 untuk pembebasan lahan 

parkir seluas 2 hektar di dusun Seblak desa Cukir, Kecamatan Diwek dan 

APBD Jatim sebesar Rp.30.000.000.000 untuk pembangunan fasilitas 

umum penziarah.25  

Melalui Ditjen Ciptakarya Kementerian Pekerjaan Umum 

revitalisasi kawasan makam Gus Dur meliputi penataan kawasan di 

sekitar makam seperti pembangunan taman, akses jalan dan sebagainya.26 

c. Melibatkan stakeholder dalam mengembangkan wisata religi K.H. 

Abdurrahman Wahid 

   Dalam sistem pariwisata ada banyak aktor yang berperan dalam 

mengembangkan potensi wisata yang dikelompokkan dalam tiga pilar 

utama, yaitu (1)masyarakat, (2)swasta, (3)pemerintah. Yang termasuk 

masyarakat adalah masyarakat umum yang ada pada kawasan wisata 

religi, selanjutnya dalam kelompok swasta adalah asosiasi usaha 

pariwisata dan para pengusaha, sedangkan kelompok pemerintah adalah 

berbagai wilayah administrasi, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, 

kabupaten, kecamatan, dan seterusnya. stakeholder yang terkait dalam 

mengembangkan potensi wisata religi adalah pihak BAPPEDA, Ditjen 

Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, serta Dinas Pemuda 

                                                        
25Arsipberita.com, 2010.Diakes pada tanggal 28 Desember 2016 
26 Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.2010 
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Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang guna 

pengembangan potensi wisata religi K.H. Abdurrahman Wahid yang ada 

di desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Dalam proses 

pengembangan wisata religi dapat  berjalan dengan sempurna bila 

stakeholder tersebut melebur menjadi satu dan saling mendukung satu 

dengan lainnya, seperti kewajiban pemerintah adalah bersama-sama 

merencanakan, pembangunan, pengorganisasian, pemeliharaan, dan 

pengawasan dengan pemerintah daerah  lainnya dalam segala sektor yang 

mendukung kegiatan wisata religi K.H. Abdurrahman Wahid di 

kabupaten Jombang. 

d. Melibatkan masyarakat dalam pengembangan wisata religi K.H. 

Abdurrahman Wahid 

   Dengan adanya wisata religi K.H. Abdurrahman Wahid 

Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat sekitar dalam pengelolaan 

wisata. Pengembangan kawasan wisata religi melalui penjualan 

cinderamata, pengelolaan homestay yang dikelola oleh masyarakat 

setempat, dengan begitu sektor wisata religi ini dapat meningkatkan 

kesejahteraan warga setempat. 

2. Faktor Penghambat dalam Pengembangan Pariwisata Religi 

  Dalam mengembangkan wisata religi tidak selamanya berjalan 

sesuai dengan apa yang di harapkan pemerintah. Dalam skripsi ini peneliti 

ingin mengetahui faktor penghambat dalam pengembangan wisata religi di 



18 
 

kabupaten Jombang. seperti yang tertera pada isu strategis tugas dan 

fungsi renstra Disporabudpar 2014-2018 diantaranya sebagai berikut27: 

1) Masih rendahnya kualitas dan profesionalisme dan Sumber daya 

manusia di bidang pariwisata, hal ini ditandai belum optimalnya 

pelayanan bagi wisatawan dan belum adanya sertivikasi di bidang 

pariwisata. 

2) Masih minimnya tingkat kebijakan pemerintah diantaranya (1) 

pengembangan destinasi pariwisata, terkait dengan isu strategis 

masih rendahnya daya saing dan daya jual destinasi pariwisata pada 

pasar regional, nasional maupun global masih rendah, (2)belum 

kuatnya jalinan kemitraan pariwisata di tandai dengan belum 

tertatanya informasi dan database pariwisata serta masih rendahnya 

peran serta masyarakat, serta (3)pengembangan pemasaran 

pariwisata. 

3) Masih minimnya Infrastruktur pendukung yang ada di kawasan 

wisata religi K.H. Abdurrahmanwahid serta disiplin warga dan 

pedagang kaki lima yang kurang kondusif berdagang di kompleks 

wisata religi. 

 

 

 
                                                        
27 Renstra Disporabudpar Tahun 2014-2018 
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G. Metode Penelitian 

 Sebagai upaya dalam menjawab rumusan masalah penelitian, digunakan 

serangkaian metode penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang 

menghasilkan data-data berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak 

menekankan pada angka.28 Sehingga hasil dari penelitian ini berupa 

deskripsi fenomena dan temuan di lapangan terkait dengan rumusan 

masalah. Melalui penelitian deskriptif kualitatif akan digambarkan mengenai 

Strategi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Pengembangan Potensi 

Wisata Religi di Kabupaten Jombang. 

2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian merupakan pihak yang menjadi sasaran penelitian 

guna  memperoleh informasi terkait topik yang diteliti. Subyek penelitian 

dapat pula disebut sebagai informan, yang dalam penelitian ini merupakan 

pihak-pihak terkait yang paham dan menjadi sasaran dalam pengembangan 

potensi wisata religi di kabupaten Jombang. Adapun subyek dalam 

penelitian ini ialah sebagai berikut : 

a. Kepala dan staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Jombang 

                                                        
28Sugiyono.2013. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 
R&D).Bandung:Alfabeta.Hlm:9 
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b. Kepala Bidang Pariwisata atau staff yang mewakili pada Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang  

c. Kepala UPTD Pengelolaan wisata religi K.H. Abdurrahman Wahid 

d. 5 Orang Wisatawan yang mengunjungi makam K.H. Abdurrahman 

Wahid. 

3. Sumber Data 

Sebagai upaya memperoleh data guna menjawab rumusan masalah, terdapat 

dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun data 

tersebut yaitu sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diolah sendiri oleh suatu organisasi atau 

perorangan langsung dari obyeknya. dengan kata lain data primer 

merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian secara 

langsung di lapangan.29  Dalam penelitian ini data primer diperoleh 

dari hasil observasi dan wawancara secara langsung dengan informan 

terkait strategi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi 

wisata religi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Jombang serta ditambahkan dengan catatan lapang peneliti 

selama penelitian. 

b. Data Sekunder 

                                                        
29Singgih Santoso dan Tjiptono.2001.Riset Pemasaran Konsep dan Aplikasi dengan SPSS.Jakarta:Elex 

Media Komputindo.Hlm: 
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Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, 

data sekunder digunakan sebagai pendukung dalam menguatkan 

penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi salinan perda, 

profil instansi atau lembaga terkait yang diperoleh melalui 

dokumentasi. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam menerapkan metode deskriptif kualitatif diajukan pertanyaan-

pertanyaan terbuka kepada sumber data dan data yang diperoleh dalam 

bentuk teks dan gambar. Maka cara mengumpulkan data yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

a. Observasi 

 Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara 

langsung dengan cara pengamatan terhadap obyek kajian.30 Menurut 

Hasan, observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean 

serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, 

sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi dilakukan secara langsung 

di Dinas Kebudayaan dan Pariwisataserta kawasan wisata religi K.H. 

Abdurrahman Wahid Kabupaten Jombang yang diharapkan dapat 

memberikan gambaran langsung bagaimana strategi Pemerintah Daerah 

dalam mengembangkan potensi wisata religi di Kabupaten Jombang. 

                                                        
30Hasan, M. Iqbal, 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Ghalia Indonesia, 
Bogor. Hlm:86 
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b. Wawancara 

 Wawancara ialah kegiatan Tanya jawab antara peneliti dengan 

narasumber guna mendapatkan informasi. Adapun wawancara yang 

dilaksanakan bersifat tidak terstruktur dimana pertanyaan bersifat bebas 

dan hanya berpedoman pada garis-garis besar permasalahan. Dengan 

demikian pertanyaan dapat muncul sebagai timbal balik dari keterangan 

yang telah diberikan oleh informan, sehingga diharapkan dapat 

memunculkan temuan ataupun gagasan dalam penelitian. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik 

dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi 

penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk 

memperkuat hasil penelitian.31Sedangkan menurut Sugiyono, dokumentasi 

bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dalam penelitian ini dokumentasi berasal dari dokumen-

dokumen atau data terkait pengembangan potensi wisata di kabupaten 

Jombang yang di dapat selama proses penelitian, buku catatan lapang 

peneliti, gambar atau foto saat turun lapang yang sekiranya mendukung 

data penelitian. 

 

                                                        
31Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan 
Penelitian. Malang : UMM Press 
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5. Fokus Penelitian 

  Fokus kajian penelitian ini adalah strategi Pemerintah Daerah dalam 

mengembangkan potensi wisata religi di Kabupaten Jombang, serta apa saja 

strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengembangkan 

potensi wisata religi di Kabupaten Jombang. 

6. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan kerja Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Jombang dan di lingkungan pondok pesantren 

Tebuireng yang merupakan kawasan makam K.H. Abdurrahman Wahid 

kabupaten Jombang. 

7. Teknik Analisa Data 

Dalam analisa data melalui penelitian deskriptif kualitatif digunakan 

cara berpikir induktif yang relevan dalam penelitian ini. Cara berpikir induktif 

menggunakan data sebagai pijakan guna menghasilkan kesimpulan akhir 

dengan melewati beberapa memproses data, penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif sehingga harus dianalisa secara kualitatif. Proses analisis 

data dalam penelitian kualitatif pada prinsipnya dilakukan secara 

berkesinambungan yaitu sejak sebelum memasuki lapangan, memasuki 

lapangan, selama di lapangan dan setelah di lapangan.32 Proses analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model Alston and 

                                                        
32Satori Djam’an dan Komariah Aan.2009. Metode Penelitian Kualitatif.Bandung: Alfabeta 
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Bowles, adapun tahapan analisa menurut Alston dan Bowles adalah sebagai 

berikut :33 

 

 

   

  

 

 

 

 

Gambar 1.1Model Analisa Alston dan Bowles, 1998:207 

Sumber : Alston and Bowles, 1998:207 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisa data Alston dan Bowles, dimana data pertama yang didapat dari data 

sekunder meliputi jurnal dan penelitian terdahulu, data kedua didapat dari 

hasil wawancara bersama Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan 

Pariwisata kabupaten Jombang dan Pengurus Pondok Pesantren Tebuireng 

terkait dengan strategi pemerintah dalam pengembangan potensi wisata religi 

serta untuk mengetahui jumlah pengunjung yang ada di kompleks makam 

K.H. Abdurrahman Wahid. 

                                                        
33Alston, Margareth and Wendy Bowles.1998.Research for Social Workers: An Introduction to 
Methods.Australia: Allen and Unwin.Hlm:207 
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Data-data yang telah terkumpul tidak serta merta langsung dijadikan 

satu dan dipaparkan, namun perlu adanya proses seperti reduksi data atau 

memilah-milah data mana yang relevan dengan permasalahan penelitian. 

Setelah itu data dianalisa berdasarkian teori yang digunakan sebagai 

literature, setelah semua proses tersebut terlampaui maka nantinya akan 

muncul data ketiga yang merupakan hasil analisa dari proses penelitian guna 

menjawab permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. 

 


