BAB.1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Jawa Timur memiliki banyak petilasan yang erat kaitannya dengan
sejarah perkembangan dan penyebaran agama Islam masuk di tanah Jawa
yang dibawah oleh para perantauan dari India, Gujarat, timur tengah. Beliau
datang ke tanah Jawa untuk berdagang sekaligus berdawah agama Islam,
namun ada juga yang datang secara khusus untuk syiar agama Islam yang
selanjutnya dikenal dengan sebutan Wali Songo (sembilan ulama penyebar
ajaran Islam di Jawa), sebenarnya masih banyak ulama ulama besar yang
menyebarkan ajaran Islam di nusantara ini baik di pulau Sumatra, Kalimatan,
Sulawesi dan kota lainnya, namun nama beliau tidak sepopuler para ulama
ulama yang menyebarkan dakwah di tanah Jawa.
Para ulama yang menyebarkan ajaran Islam di Jawa Timur adalah para
wali yang dikenal dengan sebutan wali Limo yaitu Sunan Maulana Malik
Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang dan Sunan Drajad.
Kebetulan lima wali ini memiliki garis keturunan dan kekerabatan yang
sangat kental antara yang satu dengan lainnya, namun dakwah beliau tersebar
pada wilayah yang berbeda beda, walaupun tetap terkoordinasi dengan garis
komando yang jelas yaitu oleh tokoh wali yang dituakan dan sangat dihormati
kearifannya yaitu Sunan Ampel. Lima Wali yang menyebarkan ajaran agama
Islam di Jawa Timur ini kebetulan terdiri dari ayah, anak dan menantu, tetapi
cara dakwahnya memiliki karakteristik yang berbeda beda karena para wali
telah memasukkan unsur kearifan lokal yang masih dianut dan hidup ditengah
masyarakat, ini yang menjadi kata kunci keberhasilan dakwah para wali di
nusantara yaitu menghormati nilai nilai keraifan lokal yang hidup ditengah
masyarakat, sehingga pelan tapi pasti ajaran Islam telah melalui satu proses
transformasi dengan budaya lokal, penuh toleran dengan budaya yang dianut
oleh masyarakat akhirnya agama Islam diterima dengan penuh keyakinan dan
bukan pemaksaan.
Lima wali di Jawa Timur meninggalkan situs sejarah sebagai bukti
outentik bahwa pada jamannya beliau telah melakukan dakwah ajaran Islam
dengan cara yang khas yaitu membangun padepokan atau pesantren yang
digunakan oleh para santri atau pengikutnya untuk belajar dan ingin
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mendalami ajaran agama Islam secara baik dan benar. Strategi dan metode
yang dipergunakan oleh para wali di Jawa Timur rupanya merupakan suatu
konsep yang dibakukan oleh para wali yang menyebarkan ajaran agama Islam
di nusantara, ini terbukti adannya situs sejarah berupa masjid dan pondok
pesantren yang berada di lokasi pusat dakwah para wali, bahkan makam para
walipun berada pada tempat yang sama.
Model dakwah yang dilakukan oleh para wali songo telah diadopsi oleh
para tokoh agama dan masyarakat di Indonesia untuk meneruskan jejak
pengembangan syiar agama Islam yang ditandai dengan munculnya berbagai
pondok pesantren yang tersebar luas di berbagai wilayah nusantara. Berbagai
situs peninggalan wali limo di Jawa Timur sangat menginspirasi masyarakat
untuk meneruskan syiar perjuangan beliau dengan cara mempertahankan pola
dakwahnya serta menjaga nilai nilai budaya yang sudah menyatu dengan
ajaran agama Islam seperti ziarah wali yang sudah dikemas menjadi wisata
religi, maleman terkait dengan sepuluh hari terakhir di bulan ramadhan,
tadarus Al Quran, talilan dan lainnya. Upaya ini ternyata mampu mengedukasi
masyarakat sekitar kawasan wisata religi untuk turut menjaga kelestarian
peninggalannya dengan cara menjaga situs sejarah yang ditinggalkan
termasuk budaya dan nilai ajarannya.
Mengacu pada kultur masyarakat Jawa, bahwa para wali dianggap
memiliki karisma tersendiri yang disebut karomah (kelebihan batin), sehingga
walaupun para wali telah wafat ratusan tahun yang lalu makamnya tetap
dikunjungi oleh masyarakat seluruh pelosok nusantara dengan berbagai motif
dan tujuan yang berbeda, namun mempunyai satu kesamaan yaitu ziarah
makam wali. Berbagai motif kehadiran masyarakat ini telah membuka
peluang baru bagi masyarakat di sekitar makam wali limo untuk menyediakan
bebabagai keperluaan para peziarah dengan cara berjualan, menyediakan
fasilitas masyarakat dan keperluaan lainnya. Kondisi ini terbentuk tanpa
disadari oleh masyarakat sendiri, oleh karena itu telah terjadi transformasi
budaya dan bisnis di kalangan masyarakat bahwa wisata religi dan bisnis di
sekitar kawasan wisata religi merupakan simbiosis mutualisma yang saling
mendukung satu dengan lainnya karena peziarah ditunggu kehadirannya oleh
masyarakat sedang peziarah mengharapkan hadirnya layanan dan fasilitas
yang memadai dari masyarakat yang tinggal dikawasan wisata religi.
Wali lima merupakan bagian syiar agama Islam yang menempati
wilayah di Jawa Timur, secara kebetulan kelimanya masih dalam satu
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lingkungan keluarga yaitu orang tua, anak dan menantu. Wali lima juga
merupakan bagian dari wali songo yang melakukan syiar agama Islam di
pulau Jawa, bahkan wali songolah yang mendorong berdirinya kerajaan Islam
pertama kali di pulau Jawa, dimana saat itu masih kokoh pengaruh kerajaan
Hindu di Mojopahit, namun kerajaan Islam pertama ini mampu berdampingan
dengan kerajaan Hindu di Jawa. Wali limo memiliki peninggalan situs di
empat kota yaitu Surabaya (makam sunan Ampel), kota Gresik (makam
Sunan Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri), kota Lamongan (makam
Sunan Drajad) dan kota Tuban (makam Sunan Bonang). Makam para wali
lima yang berada di empat kota Surabaya, Gresik, Lamongan dan Tuban telah
di kunjungi sebanyak 7.640.747 pengunjung/tahun (24,38%) dari rata rata
total pengunjung di Jawa Timur sebanyak 31.338.277/tahun sampai pada
akhir tahun 2015.
Secara kebetulan makam para wali lima memiliki satu korelasi yang
positif dengan kunjungan wisatawan di kota tersebut, hal ini menunjukkan
bahwa ziarah kemakam wali lima memberi dukungan kepada wisatawan
untuk mengarahkan kunjungannya ke daya tarik wisata lain yang ada di kota
tersebut, sebaliknya daya tarik wisata yang ada di kota tersebut juga
mendorong wisatawan untuk melanjut berkunjung dan berziarah ke makam
wali lima yang ada di kota tersebut (lihat tabel 1.1). Pada tabel 1.1
menunjukkan bahwa kota Surabaya terdapat satu makam wali lima yaitu
Sunan Ampel pada tahun 2013 telah dikunjungi peziarah sebanyak 1.768.661
pengunjung (32,7% dari total pengunjung di kota surabaya), sedangkan pada
tahun 2014 telah dikunjungi sebanyak 1.950.539 orang (35,3%) dan tahun
2015 telah dikunjungi sebanyak 2.040.365 (29,2%), jumlah kunjungan
peziarah ke makam Sunan Ampel mengalami kenaikan dari tahun ke tahun
(2013-2015).
Kunjungan ziarah ke makam Sunan Ampel secara tidak langsung juga
dapat mempengaruh wisatawan untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke
arah daya tarik wisata lain yang berada di kota Surabaya. Pada tahun 2013
daya tarik wisata lain di kota Surabaya juga dikunjungi oleh wisatawan
sebanyak 3.648.108 orang (67,3%), tahun 2014 sebanyak 3.580.155 orang
(64,7%) sedangkan di tahun 2015 dikunjungi sebanyak 4.944.896 orang
(70,8%).
Kota Lamongan terdapat satu makam wali lima yaitu makam Sunan
Drajad, dimana pada tahun 2013 makam Sunan Drajad telah diziarahi
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sebanyak 465.267 orang (25,3% dari total wisatawan di kota Lamongan),
sedangkan pada tahun 2014 dikunjungi sebanyak 477.080 orang (20,2%) dan
tahun 2015 dikunjungi sebanyak 480.885 (20,4%). Jumlah kunjungan wisata
religi di kota Lamongan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun (20132015). Kunjungan ziarah makam wali di kota Lamongan memiliki dampak
yang besar terhadap wisatawan untuk melanjutkan perjalanannya menuju daya
tarik wisata lainnya, hal ini memang didukung oleh kota Lamongan yang
memiliki daya tarik wisata lebih bervariasi dan banyak pilihannya khususnya
wisata alam seperti wisata bahari, wisata goa yang jumlahnya memadai dan
sangat mempesona. Pada tahun 2013 daya tarik wisata lain di kota Lamongan
dikunjungi oleh wisatawan sebanyak 1.374.635 orang (74,7%), tahun 2014
sebanyak 1.881.000 orang (79,8%) sedangkan di tahun 2015 dikunjungi
sebanyak 1.879.857 orang (79,6%). Kunjungan terhadap daya tarik wisata lain
di kota Lamongan memang tidak mengalami kenaikan signifikan dalam
prosentasenya namun secara kuantitas mengalami kenaikan cukup baik, hal
ini menunjukkan juga pada kunjungan wisata relegi tetap mengalami kenaikan
dalam jumlah kunjungan wisatawannya.
Kota Tuban terdapat satu makam wali lima yaitu makam Sunan Bonang
yang kebetulan sebagai putra dari Sunan Ampel sekaligus saudara kandung
dari Sunan Drajad, dimana pada tahun 2013 makam Sunan Bonang telah
dikunjungi sebanyak 1.529.706 orang (40,2% dari total wisatawan di kota
Tuban), sedangkan pada tahun 2014 dikunjungi sebanyak 1.781.536 orang
(42,4%) dan tahun 2015 dikunjungi sebanyak 2.078.453 (43,6%). Jumlah
kunjungan wisata religi di kota Tuban mengalami kenaikan dari tahun ke
tahun (2013-2015) baik dalam jumlah pengunjung maupun prosentasenya.
Kunjungan ziarah makam wali di kota Tuban memiliki dampak yang positif
bagi wisatawan untuk melanjutkan perjalanannya menuju daya tarik wisata
lainnya, hal ini memang didukung oleh kota Tuban yang memiliki daya tarik
wisata lebih bervariasi dan banyak pilihannya khususnya wisata alam seperti
wisata bahari dan pabrik besar yang beroperasi di kota ini yang memadai dan
sangat mempesona. Pada tahun 2013 daya tarik wisata lain di kota Tuban
dikunjungi oleh wisatawan sebanyak 2.277.137 orang (59,8%), tahun 2014
sebanyak 2.418.804 orang (57,6%) sedangkan di tahun 2015 dikunjungi
sebanyak 2.693.803 orang (56,4%). Kunjungan terhadap daya tarik wisata lain
di kota Tuban tidak mengalami kenaikan signifikan dalam prosentase namun
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secara kuantitas jumlah wisatawan yang berkunjung mengalami kenaikan
cukup baik.
Empat kota di Jawa Timur yaitu kota Surabaya, Gresik, Lamongan dan
Tuban secara geografis merupakan kota yang saling berdekatan serta memiliki
sejarah syiar agama Islam yang sama karena para tokohnya wali lima yang
ada di Jawa Timur bersumber pada tempat yang sama yaitu Sunan Ampel.
Geografis dan karakteristik ekonomi ke empat kota santri tersebut cenderung
sama yaitu maritim dan perdagangan. Empat kota yang ditempati makam para
wali lima dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah dikunjung wisatawan
lokal sebanyak 11.766.159 orang ditahun 2011, secara berturut turut
pengunjungnya mengalami kenaikan yaitu 13.312.727 orang (2012),
13.724.285 orang (2013), 16.213.541 orang(2014) dan 17.255.681 orang
(2015). Jumlah wisatawan lokal pada empat kota tersebut merupakan 43,12%
dari total wisata lokal Di Jawa Timur sebanyak 27.297.828 orang pada tahun
2011, secara berturut turut jumlah wisatawan lokal adalah sebesar 40,07%
(2012), 34,59% (2013), 35,52% (2013) dan 33,53% (2015). Jika dilihat angka
prosentasenya rata rata hanya berkisar 37,37% dari total wisatawan lokal yang
berkunjung pada berbagai daya tarik wisata yang ada di Jawa Timur.
Kota Surabaya sebagai ibu kota propinsi Jawa Timur karakteristik
UMKM-nya lebih didominasi sektor perdagangan/hotel, industri pengolahan
dan sektor jasa/transportasi. Karakteristik UMKM ini juga memberi pengaruh
pada sektor pengembangan pariwisata yang ada di kotanya. Wisatawan yang
datang di kota Surabaya tentu memiliki pilihan pada daya tarik wisata yang
lebih bervariasi di banding ke tiga kota lainnya. Sedangkan kota Gresik,
Lamongan dan Tuban lebih kental nuansa keagamaannya dibanding dengan
kota Surabaya karena ikon yang disandang dengan sebutan kota santri.
Karakteristik UMKM yang ada di tiga kota santri ini lebih didominasi oleh
sektor pertanian, nelayan dan perdagangan, hal ini tentu selaras dengan
kondisi geografinya.
Pelaku UMKM di empat kota ini memiliki aktivitas usaha yang tersebar
pada berbagai sektor kegiatan yang relevan dan mendukung karakteristik
geografi, budaya dan kondisi wilayahnya. Kota Gresik dan Tuban wisatawan
yang datang lebih banyak berkunjung pada wisata religi dibanding kota
Surabaya yang lebih di dominasi pada daya tarik wisata budaya, alam dan
buatan. Pilihan masyarakat terhadap daya tarik wisata suatu daerah tentu akan
mempengaruhi perilaku pada masyarakatnya dalam mengembangkan sektor
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