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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN  

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di makam Sunan Gunung Jati 

kabupaten Cirebon Jawa Barat maka penulis dapat mengambil kesimpulan berdasarkan 

hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka simpulan terhadap Pelestarian 

Makam Sunan Gunung Jati sebagai wisata religi di kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat 

adalah seperti yang akan penulis uraikan di bawah ini. 

Pengelolaan di makam Sunan Gunung Jati dapat terkoordinasi dengan baik antara 

masyarakt, pihak Keraton Kasepuhan ,pemerintah daerah sehingga makam Sunan Gunung 

Jati dapat menjadi tujuan untu beewisata religi bagi masyarakat jawa barat, indonesia dan 

target akhir tentunya pasar Internasional, oleh karena itu pemerintah harus membuat 

program wisata yang baik dan terintegritas seperti, diadakannya acara atau pameran 

kebudayaan , rutin mengadakn event event dan membuatnya menjadi event kebudayaan 

yang berkelas internasional, tetap menjalankan adat adat yang ada di makam Sunan 

Gunung Jati dan acara acara di hari besar Islam yang biasanya ada di Makam tetap 

diadakan.  

Kualitas SDM di desa Astana ini sangat banyak namun belum dioptimalkan 

sehingga dari pemerintah perlu adanya pembinaan dan pengenalan mengenai pariwisata, 

seperti bagaimana cara melestarikan wisata religi dengan baik, menjaga dan mengelola 

makam Sunan Gunung Jati, jika semua program pemerintah didukung dan dimengerti oleh 

masyarakat desa setempat maka akan terjadi sebuah kemajuan pariwisata yang baik untuk 

kedepannya dan pastinya dari hasil kemjuan wisata ini kedepannya akan berpengaruh 

posistif terhadap ekonomi masyarakat desa kuwu dan pendapatan daerah kabupaten 

Cirebon itu sendiri.  

Hambatan dari masyarakat ini muncul karena para pemuda di daerah ini lebih suka 

dengan kebudayaan yang berbau modern dan kurang tertarik dengan kebudayaan yang ada 

di desa Astana ini, bahkab sebagian dari merka tidak ingin menerukan menjadi kuncen 

andaikan saja para pemuda ini mau ikut dalam andil pengembangan pariwiata ini maka 

tentunya akan adaperbedaan yang akan sangat nyata. Karena tanpa adanya pemuda yang 

mau bergerak untuk memajukan daerahnya sendiri maka akan sulit sebuah daerah akan 

maju dengan baik dan terstruktur. Diharapkan pemuda sadar akan potensi yang ada di 

daerahnya sendiri dan bearni membuat sebuah inovasi yang baik untuk daerahnya dan juga 

berperan aktif dalam pelestariannya.  
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B.  SARAN 

 

Setelah melakukan penelitian secara langsung di makam Sunan Gunung Jati 

kabupaten Cirebon Jawa Barat, maka penulis memiliki beberapa saran  terhadap upaya 

Pelestarian makam Sunan Gunung Jati sebagai wisata religi di kabupaten cirebon 

diantaranya sebagai berikut: 

 1. Selama ini peran masyarakat tidak optimal , maka dari hal tersebut penulis memberikan 

saran dan berharap agar masyarakat memberikan perhatian yang lebih terhadap upaya 

pelestarian makam sunan Gunung Jati dan mengikuti regulasi yang ada untuk mengatur 

dan mengurusi agar makam Sunan Gunung Jati lebih tertata dengan baik sehingga 

makam Sunan Gunung Jati sebagai wisata religi unggulan bisa berjalan dengan baik.  

2. Membahas tentang sebuah wisata religi maka tidak terlepas dari sebuah industri 

pariwisata, dalam hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan secara langsung di 

makam Sunan Gunung Jati di desa Astana industri pariwisata memiliki peran yang 

maksimal maka dari itu saran dari penulis adalah agar industri pariwisata yang ada 

dikawasan kabupaten Cirebon agar mampu membantu memperomosikan serta 

mengembangkan makam Sunan Gunung Jati untuk menjadi wisata religi favorit di 

kabupaten Cirebon Jawa Barat.  

3. Untuk pemerintah sendiri harus lebih tegas dalam bertindak karena makam Sunan 

Gunung Jati juga sangat berpengaruh untuk perkonomian kabupaten cirebon maka dari 

itu memberikan rasa nyaman bagi wisatawan sangat penting dengan memberikan rasa 

nyaman wisatawan akan sangat senang berkunjung atau berziarah ke makam Sunan 

Gunung Jati.  

4. Tindak tegas yang dimaksud adalah menyikapi pengemis yang ada di area makam Sunan 

Gunung Jati agar jumlah nya todak semakin meningkat dan ,mengurangi jumlah kotak 

sedekah yang terpasang di area Makam Karena dalam mengelola sebuah obyek wisata 

itu harus ada peran dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, instasi terkait pariwisata, 

industri pariwisata dan yang paling penting adalah kontribusi masyarakat untuk 

memajukan daerahnya.  

5. Perlu adanya perwatan fasilitas penunjang seperti toilet, tempat ibadah dan tempat makan 

yang dikerjakan dalam jangka waktu panjang sehingga menjadi nyaman bagi para 

pengunjung. oleh kaena itu perlu penanganan uang sangat serius agar fasilitas 

penunjang bisa di manfaatkan dalam jangka panjang. 

 6. Pengelola makam Sunan Gunung Jati yang juga merupakan masyarakat desa Astana 

agar lebih ramah lagu terhadap pengunjung yang datang berziarah ke makam Sunan 

Gunung Jati. 
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