BAB. 3
GAMBARAN OBYEK PENELITIAN
3.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian
Obyek amatan dalam penelitian ini adalah peran stakeholderyang
terkait dengan pengelolaan UMKM kawasan wisata religi di Jawa Timur yang
berlokasi di kawasan makam sunan Ampel, syeh Maulana Malik Ibrahim,
sunan Giri, sunan Drajad dansunan Bonang. Keberadaan wisata religi telah
menginspirasi berbagaielemen masyarakat untuk mengoptimalkan peluang
yang ada melalui kegiatan riilyang memberi kontribusi bagi nilai ekonomi
setempat. Keanekaragaman aktivitas bisnis masyarakat turut mewarnai
karakteristis usaha UMKM di kawasan wisata di Jawa Timur, sehingga
membangun brand image yang berbeda dibandingkan dengan kawasan wisata
di tempat lain.
Keaneka ragaman bisnis kawasan wisata religi umumnya terdiri
darianeka ragam jasa sauvenir, jasa kuliner, perlengkapan ibadah dan
kebutuhan lain, namun disisi lain pengelolaan UMKM di kawasan wisata
religi masih jauh dari layak karena keterbatasan pada aspek manajemennya,
oleh karena itu peran masyarakat sangat diharapkan kontribusinya dalam
rangka mendorong pengembangan dan pengelolaan UMKM yang lebih baik
dan efektif, sehingga mempercepat proseskemandirian UMKM sebagai pelaku
ekonomi alternatif yang handal, terstruktur dan berkontrubisi bagi
kesejahteraan masyarakat setempat.
Peran masyarakat dapat memberi dukungan dan mempercepat
transformasi pengetahuan dalam proses bisnis UMKM, oleh karena itu upaya
untuk mendorong partisipasi masyarakat secara optimal, tentu akan turut
mempercepat proses tata kelola bisnis UMKM yang efektif dan mandiri.
Secara umum ada empat elemen masyarakat yang ditunggu kiprahnya dalam
mendukung proses percepatan bisnis dan pengelolaan UMKM yaitu: a) peran
dinas koperasi, b) peran dinas pariwisata, c) lembaga perbankan, d) lembaga
perguruan tinggi.Secara umum stakeholderini memainkan peran yang
berbeda, tetapi perannya akan menjadi optimal manakala seluruh stakeholder
memiliki visi dan misi yang sama danmengikatkan diri guna memberikan
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dukungan dalam pengelolaan UMKM yang efektif, oleh karena itu
optimalisasi peran stakeholder harus dirumuskan dalam suatu model.
1. Dinas Koperasi dan UMKM

Didalam nomenklatur struktur organisasi pemerintah daerah dinas
koperasi dan UMKM merupakan salah satu Satuan Perangkat Kerja Daerah
(SKPD) yang tugas utamanya mengorganisir serta mendorong pengembangan
koperasi dan UMKM di wilayah kerjanya menjadi pelaku ekonomi yang kuat
dan mandiri, oleh karena itu dinas koperasi memiliki peran strategis dalam
membangun sistem dan model ekonomi yang tepat bagi masyarakat. Jumlah
usaha mikro di Jawa Timur hampir 6.533.694 (95,58% ), usaha kecil 161.827
(3,85%) dan usaha menengah 30. 410 (0,57%). Hal ini menunjukkan bahwa
dinas koperasi mengemban tugas yang tidak kecil, oleh karena itu dinas
koperasi harus memainkan peran strategis ini untuk merumuskan suatu sistem
dan model ekonomi yang tepat bagi UMKM dan memberi kontribusi riil bagi
perekonomianwarga yang tinggal dikawasan wisata religi Jawa Timur.
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dalam nomenklatur struktur organisasi pemerintah daerah dinas
pariwisata dan kebudayaab merupakan salah satu Satuan Perangkat Kerja
Daerah (SKPD) yang tugas utamanya mengorganisir serta mendorong
pengembangan pariwisata di wilayah kerjanya agar dapat menjadi sumber
pendapatan bagi masyarakatnya sekaligus membangun sistem ekonomi yang
kuat dan mandiri di sektor pariwisata, oleh karena itu dinas pariwisatajuga
memiliki peran strategis dalam membangun sistem dan model ekonomi bagi
masyarakat. Jumlah wisatawan nusantaradi Jawa Timur telah mencapai angka
45,64 juta pengunjung (2014), 51,47 juta pengunjung (2015) diprediksi angka
wisatawan menjadi 59,42 juta pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa
kunjungan wisatawan nusantara seharusnya menjadi daya ungkit bagi
ekonomi dan perkembangan bisnis UMKM, oleh karena itu dinas pariwisata
layak memainkan peran strategisnya untuk mendorong pertumbuhan UMKM.
Melalui optimalisasi peran dinas pariwisata dan bersinergi nyata dengan
lembaga lain, tentu mampu merumuskan suatu model pengelolaan UMKM
yang layak dan mandiri, oleh karena itu peran stakeholderyang memiliki
keterkaitan dengan keberlanjutan UMKM kawasan wisata religi Jawa Timur
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harus bersinergi dalam menyusun kebijakan yang strategis dan ter-integrated
untuk UMKM.
3. Lembaga Perbankan
Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang bereperan
sebagai penunjang dalam sistem perekonomian terbuka, oleh karena itu
keberadaan bank yang tersebar di seluruh pelosok daerah harus mampu
menjadi mediaasi/perantara antara pemilik dana dan pihak yang
membutuhkan dana. UMKM sebagai salah satu pelaku ekonomi belummampu
memperoleh akses dana yang memadai sesuai dengan kebutuhannya,namun
selama ini akses permodalan UMKM masih belum mampu mengakses
permodalan yang memadai, hal ini disebabkan keterbatasan UMKM yang
berupa keterbatasan yang meliputi: aspek pengadaan bahan baku, aspek
teknologi, aspek pemasaran, aspek ketenaga kerjaan, aspek permodalan, aspek
prasarana dan aspek manajeral. Ketujuh aspek yang menjadi kendala klasik
bagi UMKM selama ini, masih dipergunakan olehperbankan sebagai dasar
untuk menyusun kebijakan dalam pemberian kredit atau akses permodalan.
Peran strategis lembaga perbankan seharusnya lebih didorong untuk
tumbuh berkembangnya kemajuan UMKM, namun kendala klasik yang
dialami UMKM masih belum menemukan solusi yang tepat, bahkan
kebijakan perbankan sendiri masih belum dapat diterapkan saat dihadapkan
pada kebijakan penyaluran kredit untuk UMKM seperti kredit kelayakan
usaha, kredit tanpa anggunan dan jenis kredit lainnya, oleh karena itu
penyaluran kredit untuk sektor UMKM tak akan pernah optimal selama masih
menggunakan parameter bankable, dimana hal ini tentu akan sulit dipenuhi
oleh pelaku UMKM sebagai persyaratan untuk akses permodalan, sehingga
perlu ada upaya konkrit untuk memberi akses permodalan bagi UMKM
dengan model yang sesuai dengan karakteristik usahanya.
Lembaga perguruan tinggi
Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan tentu harus melakukan
kegiatan tridarma secara terpadu baik bidang pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat
lebih bersentuhan secara langsung dengan berbagai aktivitas masyarakat
khususnya memberi berbagai solusi atas permasalahan masyarakat. Bidang
penelitian lebih diarahkan pada penemuan solusi atas berbagai problem
masyarakat, oleh karena itu perguruan tinggi memiliki peran yang strategis
4.
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dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bersumber pada nilai nilai
kearifan lokal, nilai budaya masyarakat dan sumber lainnya. Sedangkan
pengabdian masyarakat lebih diarahkan pada penerapan hasil penelitian yang
dapat memberi kemanfaatan bagi masyarakat sesuai dengan situasi dan
karakteristik yang berkembang di tengah masyarakat.
Perguruan tinggi merupakan salah satu stakeholder yang dapat
memainkan peran yang strategis dalam pengembangan UMKM, oleh karena
itu program sinergi dengan lembaga lain akan memberikan manfaat yang
lebih baik dalam rangka untuk mendorong pengelolaan UMKM yang efektif
dan mandiri. Program klinik layanan manajemen, program pelatihan, program
pendampingan hasil pelatihan, bina mitra pengembangan UMKM dan riset
serta publikasi ilmiah merupakan kompetensi dari perguruan tinggi yang
dapat disumbangkan kemanfaatannya untuk pengembangan manajemen dan
pengelolaan UMKM yang lebih efektif dan berkelanjutan.
3.2 Karakteristik Sentra UMKM
Sentra UMKM kawasan wisata religi di Jawa Timur memiliki
karakteristik dan keunikan sendiri dibanding sentra UMKM lain, terutama
yang terkait dengan pelaku UMKM, lokasi usaha, komoditi barang
dagangannya, siklus pembelinya. Karakteristik dan keunikan sentra UMKM
kawasan wisata religi tercermin pada nuansa agamis dan kultur Jawa
kunonya, oleh karena itu nilai kearifan lokal dan karakteristik budaya turut
mewarnai keunikan sentra UMKM di kawasan wisata religi ini. Beberapa
karakteristik sentra UMKM kawasan wisata religi ini dapat diuraikan lebih
rinci sebagai berikut:
3.2.1 Pelaku UMKM
Pelaku usaha pada sentra UMKM kawasan wisata religi umumnya
berasal dari masyarakat sekitar kawasan. Sejak lama mereka bertempat tinggal
bahkan usaha yang dilakukan sudah turun temurun sejak dari nenek
moyangnya, hal ini yang menjadi opsesi mereka berbisnis (melanjutkan usaha
keluarga) sehingga sulit mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi.
Peran birokrasi dan tokoh dari masyarakat seharusnya mampu
memperdayakan potensi kawasan wisata religi ini menjadi kekuatan riil
dibidang ekonomi, meningkatkan kontribusi dalam memacu perkembangan
pariwisata religi ditempatnya, sehingga keberadaan situs makam para wali
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songo yang ada di Jawa Timur dapat dioptimalkan manfaatnya secara riil bagi
kesejahteraan masyarakat.
Pelaku usaha sentra UMKM kawasan wisata religi umumnya dilakukan
oleh kelompok usaha non formal artinya dilakukan oleh kelompok masyarakat
yang tidak memiliki status usaha badan hukum. Pelaku usaha dikawasan ini
menjadikan aktivitas usahanya hanya sumber mata pencaharian saja, belum
berorientasi bisnis sehingga karakteristik pengelolaannya juga dilakukan
secara sederhana, belum memanfaatkan pengetahuan manajemen sebagai alat
untuk pengembangan bisnis, oleh karena itu masih membutuhkan pelatihan,
pendampingan dan pengembangan usahanya dari kalangan birokrasi, kalangan
bisnis serta penggiat UMKM sehingga kedepannya pelaku UMKM kawasan
wisata ini dapat berkembang secara mandiri dan menjadikan UMKM sebagai
alternatif mesin penggerak perekonomian.
3.2.2 Lokasi Sentra UMKM
Lokasi sentra UMKM umumnya berada di sekeliling kawasan wisata
religi, lokasi ini sulit dikelola dan ditata secara memadai karena berada di
pemukiman warga yang padat, status tanah yang sulit dibebaskan, seandainya
dikembangkan menjadi kawasan modern membutuhkan keberanian dari
birokrasi, menghadapi tantangan dari masyarakat serta membutuhkan alokasi
dana yang besar. Namun jika tidak ditata dan dikelola secara memadai tentu
keberadaan sentra UMKM di kawasan wisata religi tidak mampu menjadi
kekuatan ekonomi alternatif yang besar dan tidak berkontribusi secara riil bagi
perkembangan pariwisata kawasan wisata, khususnya dalam upaya untuk
mensejahterakan masyarakat sekitar kawasan wisata religi.
Lokasi sentra UMKM ysng ada kawasan wisata religi seharusnya tidak
menghalangi atau mengganggu jalannya para ziarah makam wali, karena
memang tujuan utama mereka ke lokasi wisata hanya untuk berziarah ke
makam para wali, bukan untuk tujuan yang lain. Oleh karena itu lokasi sentra
UMKM pada kawasan wisata religi harus didesain secara indah dan nyaman,
agar para peziarah yang datang dapat leluasa melakukan ziarah dengan aman
dan nyaman. Dampak kenyamanan para peziarah tentu akan memberi manfaat
bagi pelaku UMKM pada kawasan tersebut, minimal lokasi sentra UMKM
harus ikut menciptakan suasana indah, nyaman dan tertib lingkungan,
sehingga keberadaan situs makam para wali dan lokasi sentra UMKM
menjadi kesatuan yang ter-integrated yang dapat meningkatkan layanan yang
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lebih layak bagi wisatawan yang datang serta menjadikan kawasan wisata
religi ini sebagai kawasan terpadu yaitu menyatukan kawasan wisata religi
dengan kawasan bisnis secara ter-integrated baik menghadirkan suasana
kearifan lokal dari masyarakat setempat maupun menghadirkan suasana baru
yang ramah lingkungan, sehingga memberi suasana bertambah nyaman dan
bersifat alami.
1. Lokasi Sentra UMKM makam Sunan Bonang Tuban, berada di tengah
kota tepatnya sebelah barat alun alun kabupaten Tuban. Sentra UMKM
berada di gang jalan menuju area makam Sunan Bonang, tepatnya
dipinggiran makam membentuk semacam lorong, sehingga kalau masuk
dan keluar dari makam pengunjung sepertinya berada di tengah tengah
kawasan wisata sentra UMKM
Lokasi
Sentra
UMKM
berada
didalam,untuk
memasuki harus
melewati pintu gapura di ujung sebelah
timur, sebelum memasuki area didalam
kita dapat menemukan lokasi sentra
UMKM lain yang berada di luar area.
Karakteristik dua area sangat beda,
yang didalam lokasinya tertutup
sedangkan yang diluar terbuka.

2. Sentra UMKM dimakam Sunan Drajad Lamongan, lokasi berada di
pinggiran kota tepatnya jalan raya menuju ke arah Bojonegoro. Sentra
UMKM yang berada di pinggiran jalan berdekatan dengan area parkir,
tepatnya disebelah timur makam Sunan Giri. Kawasannya lebih terbuka,
tetapi ada sebagian dari UMKM yang berada didalam area makam tepat
dipintu makam sunan Drajad.
Lokasi Sentra UMKM sebagian
berlokasi didalam area makam,
tepatnya berada di sebelah timur
makan Sunan Drajad, namun yang
berada di luar justru lebih banyak
jumlahnya.Lokasi dan tempat untuk
usaha
masih
kurang
tertata
baik,bahkan untuk pengelolaannya
masih belum layak, sehingga terasa
kurang nyaman bagi pengunjung.

3. Sentra UMKM dimakam Sunan Giri Gresik, lokasi sentra UMKM ada di
dalam area makam tepatnya berada dibawah namun masih dalam satu area,
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