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ABSTRACT 
 

The present research aims to describe about collaboration among stakeholders in the development sector of Sunan Giri 

Religious Tourism in Gresik. This research is motivated by the successful management of Religious Tourism Sunan Giri, in this  case 

is proven by the increasing number of tourism visiting religious objects in Sunan Giri. Based on this background, specifically this 

research attempts to answer question about (1) Who are the stakeholders in the development of Sunan Giri Religious Tourism? and 
(2) How is the collaboration between stakeholders in the effort to develop Sunan Giri Grave Object in Gresik Regency? The result of 

this study indicate that (1) stakeholders in the development of religious tourism Sunan Giri which play a role is the tourism and 

culture departments as the policy creator and coordinator, UPT Sunan Giri as facilitator, the foundation tomb of Sunan Giri as 

implementor, and Sunan Giri village as accelerator (2) the collaboration between stakeholders in the effort to develop the tourism 
object of Sunan Giri tomb in Gresik Regency that shows direction in institutional Designed where the role of stakeholders does not 

interfere with each other and the success of the dimension of the temporary results in the indicators of the collaboration process 

found results in the form of target plan work for the development of Religious Tourism Sunan Giri. 

 

Keywords: Collaborations, Religious Tourism, Stakeholders 

 

 

Pendahuluan 

 

Pariwisata merupakan sektor strategis dalam 

upaya pembangunan nasional oleh sebab itu penting 

bagi suatu Negara untuk membuat rencana-rencana 

strategis dalam mengembangkan sektor pariwisata 

yangdimiliki oleh Negara tersebut.Indonesia menjadi 

salah satu Negara yang memiliki banyak keindahan 

alam dan menjadisebagai salah satu Negara yang 

banyak memiliki kawasan wisata yang menjadi daya 

tarik bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara 

seperti yang tertuang dalam buku dua tahun kerja nyata 

Jokowi – JK (https://web.kominfo.go.id diunduh pada 

20 oktober 2017).Pariwisata merupakan kegiatan 

perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu 

yang didukung berbagai fasilitas untuk tujuan rekreasi, 

pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan 

daya tarik wisata yang dikunjungi, dalam jangka waktu 

sementara (Ismayanti, 2010:3).Dibalik keindahan alam 

Indonesia juga terdapat banyak kearifan lokal yang 

membuat Negara ini mempunyai beraneka ragam 

budaya yang menjadi daya tarik sendiri bagi 

wisatawan, masyarakat dan bangsa Indonesia yang 

terus mendorong tumbuh dan kembangnya rasa 

toleransi menciptakan kerukunan dalam keberagaman 

tersebut.Hal semacam inilah yang menjadikan nilai 

tambah bagi minat wisatawan untuk mengunjungi 

Indonesia. 

Berdasarkan Undang-Undang Kepariwisataan 

Nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan, 

disebutkan bahwa keadaan alam, flora dan fauna, 

peninggalan purbakala, peninggalan sejarah serta seni 

dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan 

sumber daya dan modal yang besar bagi usaha 

pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. 

Artinya, dalam usaha pengembangan kepariwisataan 

mempunyai peranan penting untuk memperluas dan 

memeratakan kesempatan berusaha, memperbesar 

pendapatan nasional, mendorong pembangunan daerah 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah 

air. Dalam upaya pengembangan pariwisata di 

Indonesia, pemerintah membuat beberapa kebijakan 

tentang pariwisata, yaitu (http://jdih.bpk.go.id/ diakses 

pada 12 november 2017) : 

a. UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan 

b. UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang 

Jalan 

c. UU Nomor 22 Tahun 2009  tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

d. PP Nomor 36 Tahun 2010 Tentang 

Pengusahaan Pariwisata Alam Di 

Suaka Margasatwa, Taman 

Nasional,Taman Hutan Raya, dan 

Taman Wisata Alam 

e. PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang 

Rencana Induk Pembangunan 

https://web.kominfo.go.id/
http://jdih.bpk.go.id/
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Kepariwisataan Nasional tahun 

2010-2025 

f. PP Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Sertifikasi Kompetensi dan 

Sertifikasi Usaha di Bidang 

Pariwisata 

g. PP Nomor 34 tahun 2006 Jalan 

h. Kepres Nomor 11 Tahun 2000 

tentang Badan Pengembangan 

Pariwisata dan Kesenian 

i. Inpres Nomor 16 Tahun 2005 tentang 

Kebijakan Pembangunan 

Kebudayaan dan Pariwisata 

j. Permendagri Nomor 51 Tahun 2007 

tentang Pembangunan Kawasan 

Pedesaan Berbasis Masyarakat 

Kebijakan pengembangan pariwisata di Indonesia, 

dalam pelaksaannya masih menitikberatkan pada usaha 

pariwisata sebagaimana yang telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang 

Kepariwisataan. 

Kondisi ekspor Indonesia yang menurun 

akibat lesuhnya perdagangan dunia menjadikansektor 

pariwisata menjadi andalan bangsa untuk mendulang 

devisa Negara, hal ini diakui oleh menteri kordinator 

bidang perekonomian Darmin Nasution, pada kurun 

waktu 3 tahun terakhir sektor pariwisata mampu 

berkontribusi sebesar 4,8 persen dan memiliki potensi 

hingga 7 persen (http://travel.kompas.com diakses 29 

juli 2017).Saat ini pariwisata sudah dimasukan dalam 

program utama dalam hal untuk meningkatkan 

pendapatan devisa, melalui nawacita Presiden Republik 

Indonesia ke 7 Bapak Jokowi, sektor di bidang 

pariwisata menjadi salah satu fokus utama untuk 

dikembangkan selain pengembangan infrastruktur, 

pangan, energi dan maritime 

(http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=29

59 diakses 1 september 2017). Selain tertuang dalam 

peraturan-peraturan maupun kebijakan yang dibuat 

tentang pengembangan pariwisata, langkah-langkah 

konkret dan strategis yang lebih serius di bidang 

pariwisata juga diperlukan guna menggenjot pendapat 

pada sektor ini. Bukan hanya mengenai pendapatan 

devisa, pengembangan pariwisata juga berperan 

sebagai perluasan lapangan pekerjaan serta 

memperkenalkan kebudayaan bangsa yang beraneka-

ragam. Peran industri kepariwisataan ini mempunyai 

potensi yang besar, bagai pohon raksasa yang tumbuh 

terus dan menunggu buah nyata dari proses strategis 

pemeliharaan pohon tersebut. 

Pariwisata telah tumbuh sebagai industri yang 

menguntungkan dan memliki prospek yang sangat 

cerah di kemudian hari bagi sebuah pembangunan. 

Secara politis telah disadari oleh pemerintah bahwa 

pariwisata adalah peluang bisnis untuk menyumbang 

devisa, penciptaan lapangan kerja, penciptaan 

kesempatan berusaha, menumbuhkan kebudayaan dan 

kesenian dan juga sebagai upaya membina dan 

mengasah rasa cinta tanah air bagi wisatawan. Artinya 

industri kepariwisataan telah menampilkan peranannya 

dengan nyata dalam memberikan kontribusi terhadap 

kehidupan ekonomi, social dan budaya bangsa. 

Pembangunan pada sektor pariwisata di 

Indonesia dinilai cukup berhasil, hal ini dapat dilihat 

dari jumlah wisatawan mancanegara yang senantiasa 

mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun ke 

tahun, sebagaimana yang disuguhkan dalam tabel di 

bawah ini 

Tabel I.1 

Tingkat Kunjungan Wisatawan 

Mancanegara di Indonesia 

 

Tahun Jumlah Wisatawan Mancanegara 

(orang) 

2012 8.044.462 

2013 8.802.129 

2014 9.435.411 

2015 10.230.775 

2016 15.575.613 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Dari tabel 1.1 menunjukan bahwa tingkat 

kunjungan wisatawan mancanegara dari tahun 2012 

hingga 2016 mengalami peningkatan setiap tahun nya, 

hal ini menunjukan bahwa Indonesia menjadi salah 

satu Negara yang berkembang pesat dalam 

pengembanagan destinasi wisata yang saat ini dimiliki 

oleh Indonesia jika dinilai dari tolak ukur total jumlah 

wisatawan mancanegara yang semakin tahun 

meningkat secara signifikan. 

Pemerintahan saat ini terus berupaya 

meningkatkan kinerja di bidang sektor pariwisata, tidak 

tanggung-tanggung pemerintahan maenargetkan bisa 

mendatangkan wisman hingga 20 juta orang pada 

tahun 2019. Untuk merealisasikannya Kemnentrian 

Pariwisata meningkatkan dana sebagai usaha promosi 

dari sebelumnya Rp 300 miliar menjadi 1 triliun pada 

tahun 2015 dan bisa sampai mencapai Rp 6 triliun pada 

tahun 2016 

(http://www.beritasatu.com/asp/detil.asp?c=16&id=29

59 diakses pada 10 september 2017) Dengan dana 

tersebut, pemerintahan pusat diharapkan dapat 

membantu promosi destinasi obyek wisata pada daerah 

yang dinilai masih sangat kurang. 

 Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah 

mampu tampil sebagai pendorong dalam pembangunan 

sektor pariwisata. Selama ini pengelolaan sektor 

pariwisata di Indonesia dirasakan masih jauh dari ideal, 

minimnya sarana dan prasarana bagi para wisatawan 

http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2959
http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2959
http://www.beritasatu.com/asp/detil.asp?c=16&id=2959
http://www.beritasatu.com/asp/detil.asp?c=16&id=2959
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untuk menikmati obyek-obyek wisata yang tersebar di 

berbagai daerah menjadi hal yang sering dikeluhkan 

para wisatawan (Deny junanto 2010). 

Perkembangan industri pariwisata di 

Indonesia berkembang sangat pesat, hal ini dapat 

terlihat dari jenis jenis pariwisata yang ada. Jenis-Jenis 

pariwisata antara lain: wisata budaya, wisata kesehatan, 

wisata olahraga, wisata komersial, wisata industri, 

wisata politik, wisata konvensi, wisata sosial, wisata 

pertanian, wisata maritime atau bahari, wisata cagar 

alam, wisata buru, wisata pilgrim, wisata bulan madu, 

wisata petualangan. Salah satu jenis pariwisata adalah 

wisata pilgrim yaitu destinasi obyek wisata yang 

dikaitkan dengan agama, sejarah, adat dan istiadat dan 

kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. 

Wisata pilgrim ini banyak dihubungkan oleh niat atau 

hasrat untuk mendapatkan restu, keteguhan iman dari 

leluhur yang dianggap suci(Nyoman S Pendit 2003:38-

42) 

Obyek-Obyek wisata yang berada di Jawa 

Timur sangatlah beraneka ragam menurut jenisnya, dan 

salah satu destinasi wisata yang berpotensi serta 

memiliki keunggulan ciri khas sendiri adalah wisata 

religi atau pilgrim.Seringkali jenis wisata religi ini 

dikaitkan dengan kepercayaan atau agama yang sangat 

kental di dalamnya. Kepercayaan yang dianut oleh 

masyarakat Indonesia juga beraneka ragam sehingga 

kekhasan adat dan tradisi dari wisata religi disetiap 

daerah pun berbeda-beda seperti kuil-kuil yang 

terkenal di wilayah Sumatra maupun wilayah Bali yang 

terkenal dengan banyaknya tradisi keagamaan yang 

menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan, akan tetapi 

yang menarik untuk diperhatikan adalah mayoritasnya 

pemeluk agama islam di Indonesia, hal ini juga tidak 

terlepas dari peran tokoh penyebaran agama islam di 

nusantara yang terpusat di wilayah Jawa. Kondisi 

keberadaan makam wali atau juga dapat disebut 

makam seorang penyebar agama islam di Indonesia 

yang berada Jawa Timur terus memberikan pengaruh 

dan menjadi salah satu magnet wisata religi yang 

cukup unik. Seperti pernyataan dari Husin selaku 

direktur utama PT Darmawisata bahwa wisata religi 

wali mampu menyedot perhatian wisatawan dan 

terbukti peningkatan jumlah wisatawan di destinasi 

obyek wisata religi melonjak hingga 30% 

(https:m.detik.com/travel-news/d-2282923/wisata-

religi-5-wali-di-jatim-diminati-turis-mancanegara 

diunduh pada 11 april 2018) 

Provinsi Jawa Timur dinilai cukup berhasil 

dalam mengembangkan destinasi obyek wisata di 

dalamnya, hal ini berdasarkan dari total jumlah 

wisatawandari tahun ke tahun yang mengalami 

peningkatan secara konsisten. Sebagaimana ditunjukan 

oleh tabel di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

Tabel I.2 

Kunjungan Wisatawan di Jawa Timur 2012-2014 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik  

 

Diketahui jumlah wisatawan lokal di Jawa 

Timur pada tahun 2014 berjumlah 

45.607.605sedangkan jumlah total wisatawan 

mancanegara pada tahun yang sama sejumlah 182.336 

sedangkan pada tahun 2016 total jumlah wisatawan 

lokal sejumlah 55.887.729 dan total jumlah wisatawan 

mancanegara sejumlah 621.756, terjadi peningkatan 

yang cukup signifikan pada kurun waktu 2012-2014 

baik total jumlah wisatawan lokal maupun wisatawan 

mancanegara yaitu berkisar pada angka 10.280.124 

pada wisatawan lokal dan 439.420 pada wisatawan 

mancanegara. Dinilai dari jumlah total wisatawan yang 

setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup baik 

maka dapat disimpulkan bahwa Provinsi Jawa Timur 

juga fokus pada pembangunan pengembangan pada 

sektor pariwisata. 

Kondisi provinsi Jawa Timur yang memiliki 

memiliki banyak budaya yang beraneka ragam 

membuat Provinsi Jawa Timur berpotensi untuk 

meraup banyak pendapatan dari sektor pariwisata, hal 

ini disadari oleh instansi pemerintahan.Melalui Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintahan Jawa Timur 

menargetkan peningkatan jumlah wisatawan baik lokal 

maupun mancanegara. Menurut jarianto selaku Kadin 

Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur target yang 

diinginkan ini bukan tanpa alasan karena sebelumnya 

melalui Kementrian Pariwisata telah mempromosikan 

wilayah Jawa Timur menjadi tema dan ikon 

promosinya saat di Malaysia (jatim.tribunnews.com 

diakses 10 november 2010). 

Di era otonomi daerah saat ini, sebuah daerah 

diberi wewenang untuk mengembangkan potensi-

potensi yang ada di setiap wilayahnya masing-masing 

agar dapat membentuk masyarakat yang adil, makmur 

dan sejahtera, salah satu wilayah Provinsi Jawa Timur 

yaitu Kabupaten Banyuwangi dinilai menjadi 

Kabupaten yang berhasil dalam mengelola potensi 

wisata yang ada di daerahnya. Hal ini dibuktikan 

dengan berhasilnya Kabupaten Banyuwangi meraih 

penghargaan dari UWTO awards sebuah ajang 

bergengsi yang doselenggarakan oleh Badan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membidangi sektor 

pariwisata (https://www.merdeka.com/ diakses pada 10 

november 2017). 

 2014 2015 2016 

Wisatawan 

lokal 

45.607.605 51.466.757 55.887.729 

Wisatawan 

mancanegara 

182.336 612.412 621.756 

https://www.merdeka.com/
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Berkaca dari keberhasilan salah satu 

Kabupaten yang ada di Jawa Timur bukan tidak 

mungkin setiap daerah akan mampu menyusul 

keberhasilan Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola 

potensi wisata termasuk Kabupaten Gresik. Kabupaten 

yang memiliki banyak julukan seperti kota industri, 

kota pudak maupun kota santri atau kota wali, 

disebutkan dengan istilah kota santri atau kota wali 

karena didalam wilayah Gresik terdapat banyak 

kawasan wisata yang berunsur religi seperti makam 

Sunan Maulana Malik Ibrahim yang berada di desa 

gapuro, makam Sunan Giri yang berada di desa giri, 

makam Fatimah binti Maiumun, makam Kanjeng 

Sepuh, makam nyai ageng pinatih dan petilasan 

sunan kalijaga yang berada dikawasan bukit surowiti 

(http://www.kotagresik.com/diakses pada 25 

november2017). 

Sektor pariwisata di Kabupaten Gresik 

merupakan salah satu aspek penting yang harus 

dikembangkan melihat potensi yang terdapat dalam 

wilayah Kabupaten Gresik.Penguatan sektor 

pariwisata selain untuk menyumbang pendapatan asli 

daerah (PAD) juga mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di sekitar tempat 

pariwisata.Hal ini tentu sangat menguntungkan 

pemerintah dan juga masyarakat setempat. 

Pengembangan pada sektor pariwisata di Gresik juga 

perlu lebih ditingkatkan lagi mengingat Kabupaten 

Gresik merupakan salah satu daerah yang memiliki 

potensi kawasan wisata yang menjanjikan dengan 

atraksi obyek wisata religi, mengingat dalam jangka 

kurun waktu 3 tahun terakhir jumlah wisatawan di 

Gresik yang mengalami penurunan seperti yang 

terterapada tabel di bawah ini: 

Tabel I.3 

Kunjungan Wisatawan Religi di Kabupaten Gresik 

Sumber: Dinas Kebudayaan danPariwisata 

KabupatenGresik 

 

Diketahui jumlah total wisatawan pada kurun 

waktu 2014 sampai tahun 2015 mengalami 

peningkatan akan tetapi pada tahun berikutnya yaitu di 

tahun 2016 total jumlah wisatawan yang mengunjungi 

Kabupaten Gresik justru mengalami penurunan, sangat 

disayangkan mengingat Kabupaten Gresik memiliki 

atraksi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Hal ini 

tentunya juga tidak luput dari peran serta pemerintah 

daerah dalam upaya untuk mengembangkan potensi 

wisata yang dimiliki di daerahnya agar dapat 

meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah. 

Kawasan wisata religi sunan giri juga menjadi 

penyumbang terbanyak retribusi PAD (pendapatan asli 

daerah) di bidang pariwisatadari asumsi ketua DPR 

kabupaten gresik H. Abdul Hamid saat melakukan 

kunjungan kerja di, dikutip sebagai berikut: 

 “penyumbang PAD dari sektor pariwisata di 

Gresik masih sebatas dari obyek wisata religi. 

dalam hal ini makam sunan giri dan makam 

maulana malik Ibrahim yang masing-masing 

sudah menghasilkan kira-kira 2 milyar 

pertahun” (https://faktualnews.com). 

 
Tabel I.5 

Realisasi PAD di Bidang Pariwisata 

 

 

 

Sumber: dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Gresik 

 

Peningkatan prosentase dalam PAD 

(Pendapatan Asli Daerah) di bidang pariwisata 

menunjukan bahwa potensi pengembangan pariwisata 

di Kabupaten Gresik menjadi hal yang patut untuk 

diperhatikan, khususnya dalam hal ini adalah wisata 

religi yang sudah cukup dikenal dalam kalangan 

masyrakat umum bahwa Gresik menjadi salah satu 

pengembang pariwisata religi. Wisata religi Sunan Giri 

menjadi salah satu destinasi wisata yang menjadi 

unggulan daerah dalam peningkatan pendapatan asli 

daerah untuk memberdayakan masyarakatnya. 

 Pariwisata religi Kabupaten Gresik 

merupakan salah satu destinasi atau obyek wisata yang 

menjadi daya tarik pengunjung baik nusantara maupun 

mancanegara. Budaya yang terus berkembang pada 

masyarakat Kabupaten Gresik dan selalu terjaga baik 

dari dulu hingga sekarang adalah budaya ziarah makam 

terutama ziarah pada makam-makam tokoh yang 

berperan penting dalam perkembangangan penyebaran 

agama islam dan memiliki peran penting dalam 

perkembangan wilayah Kabupaten Gresik. 

 Upaya mendukung percepatan pengembangan 

serta pengawasan dan pengelolaan obyek wisata Sunan 

Giri maka dilakukan pembentukan Unit Pelayanan 

Terpadu (UPT) Sunan Giri oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Gresik, hal ini merupakan 

salah satu upaya penguatan internal pemerintah daerah 

Kabupaten Gresik yang berkaitan dengan implementasi 

kebijakan pengembangan obyek wisata Sunan Giri. 

Keberadaan yayasan pengelolaan wisata Sunan Giri 

juga patut untuk diperhatikan terkait dalam upaya 

pengembangan obyek wisata makam sunan Giri, hal ini 

lah yang mengacu penulis untuk mengkaji kolaborasi 

setiap aktor stakeholder dalam melaksanakan pola 

no Tahun Target PAD Realisasi Sisa % 

1 2015 2.657.800.000 971.000.000 959.800.000 36% 

2 2016 2.598.300.000 1.003.870.000 1.707.130.000 39% 

3 2017 2.563.200.000 1.091.360.000 1.471.840.000 42 % 

4 2018 2.250.000.000 251.600.000 1.998.400.000 11,18% 

 2014 2015 2016 

Wisatawan 

lokal 

3.100.358 3.030.991 2.881.931 

Wisatawan 

mancanegara 

397 396 768 

http://www.kotagresik.com/
https://faktualnews.com/
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kolaborasi untuk pengembangan destinasi obyek wisata 

Sunan Giri 

Dalam mengembangkan pariwisata khususnya 

pada obyek wisata religi, Kabupaten Gresik juga masih 

banyak menghadapi kendala, terbukti dalam kurun 

waktu 3 tahun terakhir jumlah wisatawan yang 

mengunjungi daerah bumi wali ini mengalami 

penurunan, masalah yang paling utama adalah 

kordinasi antar stakeholder terkaitmedia 

promosi/informasi dan transportansi serta 

pengelolaan.Hal yang perlu untuk diperhatikan adalah 

peran serta pemerintahan daerah dalam membuat 

sebuah kebijakan terkait pengembangan sektor 

pariwisata religi karena dalam peraturan daerah nomor 

17 tahun 2001 tentang retribusi kawasan wisata 

dijelaskan bahwa pengelolaan serta pengembangan 

kawasan wisata khususnya pada wisata pilgrim berada 

pada tanggung jawab pemerintah daerah. 

Terdapat beberapa studi terdahulu yang 

dijadikan peneliti sebagai acuan dalam pelaksanaan 

penelitian ini. 

 Studi terdahulu pertama yaitu skripsi yang 

disusun oleh Mia Fairuza dengan judul “Kolaborasi 

Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor 

Pariwisata Studi Kasus Wisata Pulau Merah di 

Kabupaten Banyuwangi”.Penelitian tersebut bertujuan 

untuk menganalisa kolaborasi stakeholderdengan 

pertama melihat peran setiap stakeholder, bentuk 

kegiatan kolaborasi yang disumpulkan dari macam-

macam komponen kolaborasi. Dalam penelitian 

tersebut penulis mendeskripsikan keadaan rinci 

berdasarkan data di lapangan dan juga hasil 

dokumentasi mengenai beberapa kolaborasi antar 

pemangku kepentingan dalam pembangunan inklusif 

pada sektor pariwisata di Pulau Merah kabupaten 

banyuwangi (Fairuza,2017). Perbedaan antara studi 

terdahulu dan penelitian ini, jika pada studi terdahulu 

penulis terfokus pada kolaborasi stakeholder dalam 

pembangunan inklusif ditinjau dari beberapa kegiatan 

kolaborasi dan macam-macam komponen kolaborasi 

sedangkan dari penelitian ini penulis fokus ppada 

bagaimana kolaborasi antar stakeholder dalam 

pengembangan wisata reigi Sunan Giri dengan 

mendeskrpsikan proses kolaborasi dan stakeholders 

yang berperan dalam kolaborasi. 

 Studi terdahulu kedua yaitu jurnal dari Fadri 

Ari Sandi dan Bunga Janati, jurnal tersebut berjudul 

“Kolaborasi Antar Stakeholder dalam Mengembangkan 

Potensi Wisata Teluk Kilauan”.Tujuan dari penulis 

melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

karakteristik kolaborasi yang dilakukan antar 

stakeholder yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat 

dengan metode penelitian deskriptif (Fadri, 2014).

 Perbedaan dari penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu 

membahas tentang kolaborasi stakeholder ditinjau dari 

karakteristik kolaborasi sedangkan dalam penelitian ini 

kolaborasi stakeholder tidak hanya ditinjau dari 

karakteristik kolaborasi. 

  

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dikemukakan di atas, maka peneliti mengajukan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Siapa sajakah stakeholdersdalam 

pengembangan pariwisata religi Sunan Giri? 

2. Bagaimana kolaborasi antar 

stakeholdersdalam upaya pengembangan 

obyek wisata makam Sunan Giri di Kabupaten 

Gresik ? 
 

PENYAJIAN, ANALISIS DATA DAN 

INTERPRETASITEORITIK 

Pada bab III ini akan disajikan data yang 

sudah diperoleh dari peneliti yang sudah melakukan 

penelitian dilapangan. Setelah data sudah diperoleh 

oleh peneliti kemudian peneliti melakukan analisis 

data, dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian 

kualitatif.Analisis data bisa terdiri dari sejumlah 

komponen dan dalam analisis data secara keseluruhan 

melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks, 

gambar atau hasil wawancara. Untuk itu, peneliti perlu 

mempersiapkan data tersebut untuk dianalisis, 

melakukan analisis-analisis yang berbeda, melakukan 

pemahaman akan data tersebut dan melakukan analisis 

pada data yang sudah diperoleh (creswell: 274). Tujuan 

dilakukannya sebuah analisis data tentu adalah untuk 

menghadirkan sebuah jawaban yang dapat dilogika dan 

mampu untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam 

penelitian yang dilakukan, pertanyaan yang diajukan 

peneliti yaitu “Bagaimana kolaborasi antar stakeholder 

dalam pengembangan wisata religi Sunan Giri di 

Kabupaten Gresik”.Pada penggabungan pembahasan 

mengenai penyajian dan analisis data bertujuan untuk 

mempermudah peneliti untuk melakukan sebuah 

analisis yang kemudian dapat menghasilkan sebuah 

tujuan pengambilan data. 

Penyajian Data, Analisis Data dan Interpretasi 

Teoritik 

3.1.1Stakeholder dalam Pengembangan Pariwisata 

Religi SunanGiri 

Sebagai upaya dalam pengembangan 

pariwisata religi tentu harus melalui rancangan-

rancangan atau aturan yang sudah ditetapkan dalam 

peraturan pengembangan pariwisata religi dan juga 

penentuan aktor-aktor yang berperan dalam 

pengembangan pariwisata religi Sunan Giri.Selain itu, 

juga adannya alur koordinasi dalam pelaksanaan 

pengembangan wisata religi mulai dari perencanaan 

hingga evaluasi. Hal ini seperti dijelaskan oleh Bapak 

Shobirin selaku wakil ketua yayasan Sunan Giri, 

sebagai berikut : 

“jadi memang mas kami sebagai pengelola 

makam Sunan Giri juga berkordinasi dengan 
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Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabuoaten 

Gresik, contohnya ketika kami ingin 

melakukan berbagai pembangunan di wilayah 

makam itu sebelumnya kita juga merapatkan 

hal ini karena memang bangunan sekitaran 

makam ini termasuk dalam cagar budaya yang 

tidak sembarangan untuk dirubah” 

(wawancara tanggal 20 mei 2018 di kantor 

yayasan Sunan Giri). 

Dalam pengembangan wisata religi 

berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti 

terhadap wakil ketua yayasan mengenai alur 

pengembangan wisata religi hal ini dipertegas juga 

oleh Ibu Rini selaku sekretaris sie bagian 

pengembangan industri pariwisata, sebagai berikut : 

“hmm sebenarnya memang kita selaku 

pembina, dalam hal ini terkait pengembangan 

wisata Sunan Giri juga menunggu atas 

perintah dari atasan kita mas seperti dari 

kementrian pariwisata maupun juga dari pihak 

trowulan selaku pegelola cagar budaya di 

Indonesia” (wawancara tanggal 15 mei di 

kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Gresik). 

Pengembangan pariwisata religi yang 

djalankan oleh beberapa stakeholder dalam hal ini 

mereka yang saling terkait dalam pengenalan dan 

pengembangan wisata religi.Dengan terkenalnya 

makam sunan giri tentu terdapat banyak keuntungan 

yang didapatkan oleh baik pemerintah atau masyarakat 

sekitar. 

Dalam pengembembangannya pemerintah 

Kabupaten Gresik melalui Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan melalui bapak Sagi selaku sub. Bagian 

umum dan kepegawaian, menjelaskan sebagai berikut : 

“Jadi dalam alurnya tentu,mulai dari 

perencanaan, kelengkapan admisistrasi, 

verifiksi berkas, kalau sudah acc baru kita 

limpahkan ke atas. Nanti setelah semuannya 

turun ada evaluasi” (wawancara tanggal 28 

maret 2018 di kantor Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Gresik). 

Pengelolaan pengembangan pariwisata religi 

tentu memliki beberapa hal yang perlu diperhatikan 

seperti fasilitas penunjang yang disediakan oleh pihak 

pengelola supaya pengunjung dapat menikmati dan 

merasakan nyaman ketika berada di lokasi wisata, hal 

ini diperjelas oleh Bapak Shobirin selaku pengurus 

yayasan makam Sunan Giri, sebagai berikut : 

“yaa sebenarnya kalau di wilayah makam 

Sunan Giri ini kan sarananya penunjangnya 

pasti pasar mas untuk pembelian oleh-oleh. 

Namun, adanya pasar ini juga mengganggu 

jalan pengunjung mas tapi kita sendiri juga 

nggak bisa relokasi tempat pasar itu mas 

karena pasar tidak berada dalam lingkup 

tanggung jawab kita” (wawancara tanggal 20 

mei 2018 di kantor yayasan pengelola makam 

Sunan Giri). 

Keberadaan pasar menurut Bapak Shobirin 

dirasa cukup mengganggu pengunjung dan sebenarnya 

inginnya akan direlokasi ke tempat yang dirasa tidak 

menggangu. Dalam pegelolaan pasar dikelola oleh 

pihak desa dan ini dibenarkan oleh Bapak Khusnul 

selaku Kepala Desa Giri, sebagai berikut : 

“untuk pengelolaan kawasan pasar itu 

memang berada di tanggung jawab kita selaku 

pengelola dari desa mas, namun hasil dari 

sewa stan pasar hasilnya 80% untuk desa dan 

20% masuk di dinas pariwisata mas” 

(wawancara tanggal 29 mei 2018 di kantor 

kepala desa giri). 

Pengelolaan penunjang fasilitas wisata religi 

Sunan Giri dikelola oleh pihak desa dan memang pihak 

yayasan selaku pengelola penuh atas kawasan wisata 

religi makam Sunan Giri tidak bisa ikut campur dalam 

kepengelolaan pasar di wilayah kawasan tersebut. Hal 

ini dirasa juga mengurangi proses penggerakan prinsip 

bersama karena setiap stakeholder disini memiliki 

tupoksi masing-masing dan tidak dapat diganggu 

gugat. 

Identifikasi aktor-aktor yang terkait dalam 

pengembangan wisata religi sunan giri ini juga perlu 

untuk diperhatikan karena ketika telah mengetahui 

setiap aktor-aktor atau stakeholder yang terkait maka 

selanjutnya akan mengetahui bagaimana kolaborasi 

antar setiap aktornya. Penjelasan mengenai siapa 

sajakah aktor-aktor yang terkait didalamnya bisa juga 

dilihat dari tupoksi atau peranan dari stakeholder yang 

terkait, seperti penjelasan dari Bapak Sagi selaku 

sekretaris bidang umun dan kepegawaian, sebagai 

berikut : 

“dinas disini sebagai pembina mas, jadi setiap 

pengawasan apapun ataupun pemenuh 

kebutuhan dari pihak yayasan pengelola ya 

selalu dibicarakan bareng kita” (wawancara 

28 maret 2018 di kantor dinas pariwisata dan 

kebudayaan). 

Pendapat dari bapak sagi ini juga diperkuat 

oleh salah satu dari pegawai dinas pariwisata lainnya 

yaitu ibu rini selaku staff pada bidang pengembangan 

pariwisata di dinas pariwisata dan kebudayaan, sebagai 

berikut:  
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“setiap kali kalau akan dilakukan pertemuan 

terkait pengembangan pariwisata ya undangan 

nya itu ya dari kita dulu mas, selanjutnya 

tempat dan fasilitasnya juga ya kita yang 

menyiapkan”(wawancara 28 maret 2018 di 

kantor dinas pariwisata dan kebudayaan).  

Dari pernyataan beberapa narasumber dari 

pihak dinas dapat dilihat bahwa dinas sendiri dapat 

disumpulkan sebagai stakeholder primer yang 

memiliki kekuatan penuh dan tanggung jawab dan 

memiliki kemampuan untuk mempengaruhi hasil atau 

tujuan yang ingin dicapai 

Sedangkan stakeholder sekunder dalam hal ini 

diartikan sebagai mereka yang memiliki kepentingan 

langsung sebagai operator wisata dan tujuan 

pengembangan wisata religi yang ingin dicapai adalah 

dari pihak pengelola yayasan makam sunan giri, seperti 

yang dijelaskan oleh Bapak Shobirin selaku wakil 

ketua yayasan pengelola makam sunan giri, sebagai 

berikut: 

“permaslahan pengelolaan kawasan wisata 

religi sunan giri ini berada pada pihak yayasan 

memang mas, tapi kita tidak bekerja sendiri 

mas ada juga dari pihak desa maupun UPT 

sunan giri yang membantu terkait 

pengembangan wisata religi sunan giri ini” 

Dari penjelasan Bapak Shobirin dapat terlihat 

jika memang aktor-aktor yang terkait dalam 

pengembangan pariwisata religi sunan giri tidak hanya 

berada dalam tanggung jawab dinas pariwisata ada 

juga dari pihak desa maupun upt yang berperan 

didalamnya, seperti pendapatari Bapak Khusnul Falach 

selaku kepala desa giri, sebagai berikut: 

“enggeh mas desa juga berperan dalam 

pngembangan wisata religi sunan giri ini, tapi 

desa disini hanuya berpean di bidang fasilitas 

penunjangnya saja sih mas, seperti 

pengelolaan persewaan stan sekitar kawasan 

wisata dan juga penyediaan lahan parkir untuk 

wisatawan yang ingin 

berkunjung”(wawancara 20 mei di kantor desa 

giri). 

Dalam upaya pengembangan wisata religi 

sunan giri dinas, yayasan dan desa saling bekerjasama 

untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, bukan 

hanya dari ketiga instansi tersebut melainkan ada juga 

peran UPT sebagai penjembatan antara dinas dan 

aktor-aktor lainnya ketika salah satu dari aktor 

membutuhkan, seperti penjelasan dari Bapak Ichwan 

selaku ketua UPT sunan giri, sebagai berikut: 

“kami disini ini mas juga bisa dibilang 

instansi penjembatan antara yayasan maupun 

desa jika mereka ingin melakukan sesuatu 

seperti pembangunan kawasan wisata atau 

sekedar berkumpul bersama untuk 

pembahasan acara tahunan seperti haul sunan 

giri”(wawancara 28 maret di kantor UPT 

sunan giri). 

Terkait upaya pengembangan kawasan wistata 

religi Sunan Giri beberapa pihak swasta juga turut 

berperan dalam proses untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan seperti penjelasan dari Bapak Soleh selaku 

staff pengelola dari yayasan pengelola makam Sunan 

Giri, sebagai berikut: 

“oh iyaa mas ada juga kok sumbangan dari 

beberapa perusahaan besar dari gresik ini, ya 

seperti pembangunan perpustakaan Sunan Giri 

di dekat pintu masuk bawah itu kan hasil dari 

sumbangan dari semen indonesia”. 

(wawancara 20 mei di kantor yayasan 

pengelola makam Sunan Giri). 

Penjelasan dari Bapak Soleh ini memunculkan 

aktor baru yang berperan dalam upaya pengembangan 

pariwisata religi Sunan Giri yaitu dari pihak PT. Semen 

Indonesia yang turut memberikan sumbangsih dalam 

bentuk dana untuk membangun failitas penunjang 

dalam meningkatkan pengunjung, contohnya seperti 

pembangunan perpustakaan Sunan Giri yang 

diprakasai oleh pihak swasta semen Indonesia. 

Sedangkan penguatan pendapat lain mengenai aktor 

yang terlibat juga disampaiakan dari pihak UPT Sunan 

Giri, sebagai berikut: 

“jadi salah satu toko yang ikut berperan disini 

ini adalah pak kyai Nwar Said, beliau ini 

merupakan salah satu tokoh yang mengawali 

untuk memberdayakan masyarakat serta 

menjaga kelestarian kawasan wisata religi 

Sunan Giri”(wawancara 24 maret di kantor 

UPT Sunan Giri). 

Dari penjelasan beberapa narasumber dapat 

terlihat ada beberapa aktor-aktor yang terlibat dalam 

pengembangan pariwisata religi sunan giri Kolaborasi 

dari setiap aktor ini menjadi hal yang sangat 

dibutuhkan mengingat bahwa yang berperan dalam 

pengembangan wisata religi sunan giri ini tidak hanya 

satu aktor saja.  

 Matriks 3.1 

Aktor yang terlibatdalam pengelolaan wisata religi 

Sunan Giri 
no Instansi/Badan Peran dan wewenang Kategori  

1 Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan, 

UPT Sunan Giri 

Perencana kegiatan 

bersama, sebagai 

pembina 

pengembangan 

kawasan wisata 

religi, fasilitator bagi 

para aktor yang 

Policy creator 

dan 

coordinator 
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terlibat dalam 

kolaborasi 

pengembangan 

kawasan wisata 

religi. 

2 Yayasan 

pengelola makam 

Sunan Giri 

Pengelolaan kawasan 

makam sunan Giri, 

memberi fasilitas 

pengunjung wisata 

religi Sunan Giri. 

Implementator 

3 Perangkat desa 

Giri 

Pengelolaan pasar 

dan parkir kawasan 

wisata religi Sunan 

Giri. 

Akselelator 

4 Swasta (pt. 

semen Indonesia) 

Menyumbangkan 

dana yang digunakan  

sebagai 

pembangunan 

fasilitas, seperti 

pembangunan 

perpustakaan di 

kawasan wisata 

Sunan Giri 

Fasilitator  

5 Masyarakat 

sekitar kawasan 

wisata religi dan 

tokoh masyarakat 

Sebagai penunjang 

dalam proses 

keberhasilan 

kolaborasi yang 

berjalan sehingga 

program dan tujuan 

yang ingin dicapai 

dapat terealisasi 

dengan lancer 

Fasilitator  

Sumber : analisi data peneliti dari hasil wawancara 

Dari penjelasan Matriks 3.1 dapat diketahui 

beberapa aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi 

untuk pengembangan pariwisata religi Sunan Giri yaitu 

adaalah: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Gresik, Yayasan pengelola makam sunan giri, 

perangkat desa giri, PT. Semen Indonesia dan juga 

Masyarakat sekitar kawasan wisata religi Sunan Giri. 

Beberapa aktor yang terlibat dalam upaya 

pengembangan pariwisata religi Sunan Giri diharapkan 

dapat menjalin hubungan timbal balik yang saling 

menguntungkan karena potensi wisata yang dimiliki 

oleh Kabupaten Gresik yang menjadi andalannya salah 

satunya dari kawasan wisata religi makam Sunan Giri 

ini sendiri. 

Dari penjelasan narasumber diatas dapat 

dianalisis bahwa beberapa aktor yang berperan dalam 

pengembangan pariwisata religi Sunan Giri ini adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 

Stakeholder dalam Pengembangan Pariwisata Religi 

Sunan Giri 

no Narasumber Kesimpulan Peneliti 

1 Bapak Sagi Dinas sebagai pembina, jadi 

setiap pengawasan apapun 

ataupun pemenuh kebutuhan 

dari pihak yayasan pengelola 
dan memfasilitasi setiap aktor 

untuk dapat berkumpuk terkait 

pembahasan pengembanggan 

wisata religi sunan giri. 

2 Bapak Sapari Pembuatan keputusan terkait 

pembangunan di sekitar 
kawasan wisata selalu 

dibicarakan secara bersama-

sama dan sebagai fasilitator 

adalah dari ppihak dinas 
pariwisata dan kebudayaan 

Kabupaten Gresik  

3 Bapak Shobirin Pihak pengelola makam sunan 

giri an sebagai suksesor atas 

kebijakan yang telah dibuat 

oleh daerah. 

4 Bapak Khusnul 

Falach 

Pengelola fasilitas penunjang 

di kawasan wisata religi sunan 
giri 

5 Bapak Ichwan Penjembatan antar aktor-aktor 
yang berperan dalam upaya 

pengembangan wisata religi 

sunan giri. 

Sumber: analisis hasil wawancara (data diolah) 

Dari uraian tabel 3.1 dapat diketahui masing-

masing aktor yang terlibat dalam proses pengembangan 

pariwisata religi dan dari tabel tersebut tupoksi dari 

masing-masing stakeholder dapat dimengerti dengan 

baik. Terdapat beberapa indikasi yang dapat menilai 

setiap aktor yang berperan seperti beberapa pembuat 

kebijakan, kordinator, fasilitator,implementator dan 

juga akseletator. 

Dari penjelasan beberapa narasumber terkait 

stakeholder yang ada dalam pengembangan pariwisata 

religi sunan giri telah nampak beberapa aktor yang 

berperan didalamnya, hal ini juga sesuai yang 

disampaikan oleh Nugroho (2014: 16-17) terkait 

beberapa macam aktor yang dapat diklarifikasi 

berdasarkan perannya yaitu antara lain: pembuat 

kebijakan atau fasilitator yang disini berada pada 

tanggung jawab pemerintah daerah dan peran dari 

pemerintah sendiri sudah berjalan dengan cukup baik, 

coordinator yang berperan sebagai individu atau 

kelompok yang mengkoordinasikan aktor lain yang 

terlibat. Dalam hal ini sesuai dengan peran dari UPT, 

dan juga implementator dan akselerator yang telah 

dilaksanakan oleh pihak yayasan dan desa.Pada 

dasarnya peran setiap setiap aktor dalam upaya 

pengembangan pariwisata religi sunan giri ini sudah 

berjalan dengan cukup baik, hanya tinggal bagaimana 
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setiap aktor ini dapat berkolaborasi dengan baik 

sehingga dapat memperoleh tujuan yang diinginkan. 

Kesimpulan  

Berdasarkan penyajian analisis dan interpretasi 

data yang telah dilakukan penelitian tentang kolaborasi 

stakeholder dalam pengembangan pariwisata religi 

Sunan Giri di Kabupaten Gresik dan juga stakeholder 

yang berperan dalam upaya pengembangan pariwisata 

religi sunan giri, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

Stakeholder dalam Pengembangan Pariwisata Religi 

Sunan Giri 

Masing-masing aktor yang terlibat dalam 

pengembangan pariwisata religi dapat terlihat dari 

peranan setiap stakeholders dalam pelaksanaan 

pengembangan pariwisata religi sunan giri. Aktor-aktor 

yang terlibat dalam pengembangan pariwisata religi 

sunan giri antara lain adalah: 

 Dinas pariwisata dan kebudayaan 

Kabupaten Gresik yang berperan 

sebagai policy creator dan 

coordinator sebagai perencana 

kegiatan bersama dan pembina dalam 

pengembangan pariwisata religi 

sunan giri. 

 UPT Sunan Giri yang berperan 

sebagai fasilitator dimana peran dari 

upt sunan giri ini adalah sebagai 

penjembatan penyampaian aspirasi 

antar aktor-aktor lainnya. 

 Yayasan makam sunan giri 

(YAMSARI) sebagai implementator 

yang berperan sebagai pengelola 

kawasan makam sunan giri, menjaga 

peninggalan budaya dan bertanggung 

jawab mengenai fasilitas pengunjung 

wisata religi sunan giri. 

 Pemerintah desa giri sebagai 

akselelator yang berperan sebagai 

pengelolaan fasilitas penunjang bagi 

pengunjung wisata religi sunan giri 

seperti: pengelolaan pasar sekitar 

kawasan wisata dan juga pengelolaan 

lahan parkir. 

 Swasta yang berperan sebagai 

fasilitator dalam pengembangan 

pariwisata religi Sunan Giri, dalam 

hal ini pihak swasta berkontribusi 

terhadap pembangunan dalam 

kawasan wisata religi sunan Giri 

 Masyarakat sekitar kawasan 

pariwisata religi sunan Giri yang 

berkontribusi dalam pengamanan 

dalam wilayah kawasan wisata 

maupun sebagai pengembang 

fasilitas penunjang seperti pengadaan 

oleh-oleh khas wisata religi Sunan 

Giri 

1. Proses Kalaborasi antar Stakeholder dalam 

Pengembangan Pariwisata Religi Sunan 

Giri 

Dapat dianalisis bahwa pada bentuk 

kalaborasi yang ada dalam pengembangan pariwisata 

Religi Sunan Giri Kabupaten Gresik menunjukan arah 

pada Institutional Designd dimana peran para 

stakeholder satu dengan yang lain tidak saling 

mengintervensi serta dimana keberhasilan dimensi 

hasil sementara dalam proses kolaborasi terdapat 

tujuan yang tepat serta terbentuknya target rencana 

kerja yang dapat mendekatkan pada tujuan yang ingin 

dicapai dalam mengenalkan destinasi wisata religi 

sunan giri pada pihak-pihak luar. Bentuk kolaborasi 

institusional design dapat dilihat dari bebeerapa 

kesimpulan dari indikator proses kolaborasi sebagai 

berikut: 

Diskusi Langsung 

Proses kolaborasi dalam tahapan diskusi 

langsung dinilai cukup baik karena dalam setiap 

diskusi yang diadakan telah memunculkan orientasi 

untuk membentuk sebuah kesepakatan dan dalam 

diskusi tersebut telah terjadi pembahasan secara kritis 

dan bersifat membangun karena setiap aktor berani 

mengungkapkan pendapatnya masing-masing namun 

intensitas pertemuan antar aktor hanya diberlakukan 

beberapa kali. 

Membangun Kepercayaan 

Proses pembentukan kepercayaan antar setiap 

stakeholders merupakan syarat untuk membangun 

kolaborasi yang silid antar setiap aktor. Pemebentukan 

kepercayaan bersama artinya terdapat rasa percaya di 

seluruh aktor kolaborasi dan membuktikan hubungan 

para aktor bisa diandalkan sehingga dapat membentuk 

sebuah hubungan yang saling menguntungkan. 

Keberhasilan kepengelolaan destinasi wisata religi 

sunan giri dan juga kepengelolaan fasilitas penunjang 

oleh pihak yayasan pengelola dan aparatur desa 

setempat membuat hubungan antar aktor yang 

berkalobarasi menjadi saling bergantung terhadap 

tugas dan perannya masing-masing. 

Komitmen pada Proses Kolaborasi 

Komitmen bersama dalam proses kolaborasi 

menjadi komponen yang penting dalam 

keberlangsungan keberhasilan kolaborasi antar aktor. 

Komitmen berkaitan erat dengan apa tujuan atau 

kepentingan aktor tersebut bergabung secara aktif 

dalam proses kolaborasi. Komitmen antar stakeholders 

yang berperan dalam pengembangan pariwisata religi 

sunan giri sudah terbentuk dengan baik dengan 

ditandaintya adannya pemahaman bersama akan 
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pentingnya mengembangkan destinasi wisata religi 

yang ada di Kabupaten Gresik, namun aktor-aktor yang 

terkait dalam upaya pengembangan wisata religi sunan 

giri ini terlalu fokus pada peran dan tugasnya masing-

masing. 

Pemahaman Bersama  

Pemahaman bersama diidentifikasikan sebagai 

upaya dari nilai yang ingin dicapai dengan melalui 

kesepakatan tentang definisi masalah secara umum 

yang terjadi dalam proses kolaborasi. Pembentukan 

pemahaman bersama antar aktor terkait dalam 

pengembangan pariwisata religi sunan giri telah 

terbentuk dengan baik seperti pendefinisian masalah 

yang dilakukan oleh masing-masing aktor sudah baik 

dan sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi di 

lapangan. 

 

Hasil Sementara 

Dalam dimensi hasil sementara ini yang 

dimaksud adalah adannya target rencana kerja yang 

dapat mendekatkan pada tujuan yang ingin dicapai 

sehingga kolaborasi akan berjalan dengan baik ketika 

terdapat rencana kerja yang ingin dicapai. Keberhasilan 

aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan 

pariwisata religi dalam dimensi hasil sementara ini 

terlihat ketika adannya rencana kerja antar setiap 

masing-masing aktor seperti upaya pengenalan 

destinasi wisata religi di gresik khususnya makam 

sunan giri maupun upaya pembentukan kekreatifitasan 

masyarakat sekitar kawasan wisata religi untuk 

membuat barang ataupun jasa yang khas di kawasan 

religi dan juga sebagai salah satu pelestarian warisan 

budaya yang dimiliki Indonesia. 

4.2 Saran   

Pengembangan pariwisata religi Sunan Giri di 

kabupaten Gresik seharusnya memiliki potensi yang 

baik dalam meningkatkan pendapatan daerah dan 

peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berada di 

kawasan wisata religi, hal ini tidak lepas dari peran 

masing masing stakeholder yang bertanggung jawab 

dalam keberhasilan pengembangan pariwisata religi 

Sunan Giri di kabupaten Gresik itu sendiri, namun 

masih terdapat berbagai permasalahan terkait bentuk 

kolaborasi atau kerjasama antar stakeholder yang 

menghambat tercapainya tujuan. Saran peneliti disini 

adalah para stakeholder lebih memaksimalkan 

perannya masing-masing tanpa ada munculnya 

berbagai kepentingan yang menguntungkan salah satu 

pihak aktor.  
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