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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH  

Sektor pariwisata merupakan sektor yang penting untuk berkontribusi pada 

pendapatan nasional, disamping itu sektor pariwisata juga mampu menjadi alternatif 

bagi pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat (Zaenuri, 2018). Pariwisata yang 

dikemas dengan melibatkan sebanyak mungkin peran serta masyarakat dapat 

memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di sekitar 

obyek wisata. Wisata yang bersifat konvensional seperti wisata alam, buatan dan 

budaya dianggap sudah biasa. Perlu ada wisata alternatif yang bersifat edukatif dan 

meningkatkan kompetensi para wisatawan dengan melibatkan sebanyak mungkin 

masyarakat (Zaenuri, 2018). Tuntutan terhadap wisata alternatif ini disambut baik oleh 

masyarakat salah satunya dengan membuat desa wisata. 

Pembangunan kepariwisataan memiliki peran yang penting dalam aspek 

ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam aspek ekonomi, sektor pariwisata memberi 

kontribusi devisa dari kunjungan wisatawan manca negara (wisman) dan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) beserta komponen-komponennya. Dalam aspek 

sosial, pariwisata berperan dalam penyerapan tenaga kerja, apresiasi seni, tradisi dan 

budaya bangsa, dan peningkatan jatidiri bangsa. Dalam aspek lingkungan, dapat 

mengangkat produk dan jasa wisata seperti kekayaan dan keunikan alam dan laut, dan 
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alat yang efektif bagi pelestarian lingkungan alam dan seni budaya tradisional (RPJM 

RI 2009-2014). 

Pengelolaan dan pengembangan pariwisata pada mulanya banyak dilakukan 

pemerintah, tetapi seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pariwisata 

yang semakin meningkat dan ketika kapasitas pemerintah semakin terbatas, maka 

keterlibatan swasta dan masyarakat dalam memberikan pelayanan pariwisata adalah 

sebuah keniscayaan (Zaenuri, 2018). Mengingat sifat kompleksitas dari permasalahan 

pariwisata-edukasi dan keterbatasan pemerintah untuk mengelola bencana menjadi 

pariwisata maka pengelolaan pariwisata tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah 

saja tetapi harus melibatkan sektor swasta dan masyarakat (Pitana, 2005; Bramwell, 

2007; Zhang, 2011). 

 Pelibatan sektor swasta dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata 

merupakan aplikasi dari paradigma new public governance yang sedang 

berkembangkan dalam Ilmu Administrasi Publik. Model governance ini dianggap 

biasa dijadikan sebagai alternatif untuk melakukan akselerasi (Anshel & Gash, 2007) 

serta lebih mudah untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat (Newman, 2004) dan 

kemitraan diantara ketiga pilar governance (Zadek & Radovich, 2006). Konsep tentang 

aktor-aktor yang terlibat dalam system kepariwisataan dapat dilihat dalam gambar 

berikut. 
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Gambar 1.1. Aktor-aktor dalam sektor pariwisata 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber: Zaenuri, M (2018). 
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2. Dalam kemitraan antara pemerintah dan masyarakat maka pemerintah telah 

menyusun kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang bersifat 

transparan dan akuntabel. Hal ini dapat memberikan kesempatan kerja dan 

berusaha dalam bingkai kesetaraan dan keadilan.  

Dalam sistem kepariwisataan terdapat banyak aktor yang berperan dalam 

menggerakan sistem itu adalah para pelaku pariwisata yang ada di berbagai kalangan 

(Zaenuri, 2018). Secara umum para pelaku tersebut di kelompokkan menjadi 3 dalam 

pilar utama yaitu, pemerintah, swasta dan masyarakat. Yang termasuk pemerintah 

adalah pemerintah pada berbagai wilayah administratif, mulai dari pemerintah pusat 

dan pemerintah lokal serta desa yang berfungsi sebagai regulator atau fasilitator. 

Kelompok swasta meliputi asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha/industry 

pariwisata sebagai pelaku langsung pariwisata. Masyarakat adalah termasuk di 

dalamnya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh tertentu, intelektual. LSM dan media 

yang berfungsi sebagai pendukung pariwisata (Zaenuri, 2018).  

Pembangunan kepariwisataan secara yuridis terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata 

Nasional dirumuskan mengenai arah kebijakan Pembangunan Pariwisata Nasional. 

Pada pasal 2 ayat (8) disebutkan bahwa arah pembangunan kepariwisataan nasional 

dilaksanakan: 1) dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisataan yang 

berkelanjutan, 2) dengan orientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, 

peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan, 
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3) dengan tata kelola yang baik, 4) secara terpadu, lintas sektor, lintas daerah dan lintas 

pelaku, dan 5) dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat. 

Dari ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan kepariwisataan 

harus memperhatikan prinsip pariwisata yang dilaksanakan dengan menerapkan kaidah 

tata kelola yang baik (good governance) yang melibatkan tidak hanya pemerintah, 

tetapi juga swasta dan kelompok masyarakat. Dalam kontek tata kelola pemerintahan 

daerah, urusan pariwisata bukan merupakan urusan wajib tetapi urusan opsional, tetapi 

sumbangan yang diberikan pada kemajuan perekonomian di suatu daerah sangat 

menentukan. Sebagaimana dikemukakan oleh Damanik (2005), kegiatan pariwisata 

selalu memberikan multiplier effect bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif 

lainnya, disamping itu pariwisata juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan 

dapat menanggulangi kemiskinan. Sebagai akibat lebih lanjut pariwisata dapat 

mensejahterakan kehidupan masyarakat di daerah (Damanik 2010). 

Peran serta swasta dan masyarakat dalam menunjang kegiatan pariwisata tidak 

dapat dihindari, karena secara umum pemerintah mempunyai keterbatasan dalam 

menyediakan public good dan services yang harus dibantu oleh pihak swasta, termasuk 

dalam penyediaan pelayanan pariwisata. Demikian juga masyarakat di sekeliling 

pariwisata edukasi Jogja Exotarium yang menerima dampak langsung dari kegiatan 

pariwisata, tidak bisa diabaikan perannya sebagai pelaku wisata dalam penyediaan 

atraksi wisata. 

Hal inilah yang melatar belakangi beberapa daerah di Indonesia menerapkan 

pariwisata berbasis edukasi. Misalnya godong ijo, Jawa Barat yang menyediakan 
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tempat wisata hijau, banyak tumbuh-tumbahan. Edukasi yang disediakan adalah 

membatik, robotic, bermain angklung, dan lain sebagainya (Priyanto, 2018). Selain itu 

ada wisata edukasi Kampung Tulip yang menyuguhkan budaya (Priyanto, 2018). Jika 

berbicara di Yogyakarta, salah satunya ada taman pintar yang memperkenalkan wahana 

science technology bagi anak-anak (www.tamanpintar.co.id).  

Di Kabupaten Sleman, banyak juga wisata edukasi yaitu volcano tour di 

Kaliurang yang mengedukasi pengunjung tentang bencana alam. Agrowisata bumi 

Merapi, juga terdapat di kaliurang. Agrowisata ini menyediakan beberapa pilihan area 

untuk dinikmati, diantaranya area hewan piaraan (budidaya kambing etawa, kelinci 

hias, reptil, musang, ikan), kebun hidroponik, area camping, area outbond training, 

wisata goa panggolo serta tempat untuk sekedar istirahat (joglo, kantin, dan area untuk 

menunggang kuda) (Zahra, 2016). Baru-baru ini yang menjadi pusat perhatian adalah 

Jogja exotarium atau mini zoo. Jogja Exotarioum atau mini zoo dan education centre 

adalah taman wisata edukasi yang menampilkan pengetahuan tentang satwa 

(http://jogjaexotarium.com). Jogja exotarium memberikan penawaran yang menarik 

bagi pengunjungnya seperti wahana satwa yang mana dilengkapi dengan berbagai 

fasilitas, seperti kolam renang anak, kolam tangkap ikan, tubing anak, edukasi 

perikanan, edukasi peternakan, edukasi pertanian, bermacam-macam outbond training 

hingga disediakannya cafe dan resto, juga spot selfi bagi pengunjung 

(http://jogjaexotarium.com). Harapannya, jogja exotarium dapat meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan anak dalam segi intelektual, emosional, sosial, 

spiritual dan fisik, meningkatkan imajinasi, kreativitas, dan kemampuan problem 

http://jogjaexotarium.com/
http://jogjaexotarium.com/
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solving, meningkatkan kemampuan anak untuk fokus dan meningkatkan kemampuan 

kognitif, meningkatkan kemampuam akademik (http://jogjaexotarium.com). 

Pengelolaan wahana Jogja Exotarium tidak bisa hanya mengandalkan 

pemerintah. Ditengah-tengah keterbatasan pemerintah apalagi terkait sumber daya 

manusia yang ada, kemudian fasilitas, dan yang lainnya maka dibutuhkan kerjasama 

dengan melibatkan pihak lain yaitu swasta (Wulansari, 2014). Kerjasama dalam 

hubungan kolaborasi kini menjadi satu variabel yang penting, dalam upaya pemerintah 

untuk mewujudkan partisipasi swasta untuk mendorong kerjasama disektor pariwisata 

(Wulansari, 2014). 

Berbagai alasan adanya kolaborasi antara pemerintah dan juga pihak swasta 

dikemukakan oleh Widodo (2004), yaitu: 

1. Alasan politis, yaitu menciptakan pemerintah yang demokratis dan mendorong 

perwujudan good governance dan good society. 

2. Alasan administratif, adanya keterbatasan sumber daya anggaran, SDM, aset, 

maupun kemampuan manajemen.  

3. Alasan ekonomis, yaitu mengurangi kesenjangan atau ketimpangan, mengacu 

pada pertumbuhan dan produktivitas, meningkatkan kualitas dan kuantitas, 

serta mengurangi resiko. 

Selain alasan di atas, kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta sangat 

diperlukan dan penting dikemukakan oleh Reksohapdiprojo (dalam Suharto, 1997) 

yang menyebutkan ada 3 pokok yaitu: kelangkaan sumber pembiayaan, kelangkaan 

http://jogjaexotarium.com/
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sumber daya manusia, dan untuk meningkatkan efisiensi. Sedangkan tujuannya adalah 

untuk meningkatkan efisiensi, sumber investasi dan juga alternative sumber bagi 

pemerintah. Melalui kerjasama ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat secara 

optimal terhadap pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam hal pengelolaan 

pariwisata.  

Diperkuat dengan hasil literature riview yang sudah didapatkan dari berbagai 

jurnal penelitian dan buku yang secara keseluruhan membahas mengenai pola 

kemitraan, implementasi kolaborasi, kerjasama dengan pihak swasta dalam 

pengembangan pariwisata, sinergi kemitraan, potensi kolaborasi, public private 

partnership, analisis potensi Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), collaborative 

governance (konsep, analisis dan pemodelan) dan perencanaan strategis 

kepariwisataan daerah maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan peneliti terdahulu 

dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada fokus penelitiannya, dimana pada 

penelitian ini berfokus kepada sejauh mana collaborative governance yang dilakukan 

pemerintah, pihak swasta dan masyarakat, beserta peran masing-masing stakeholders 

ditemukan khususnya pada pengelolaan wisata edukasi Jogja Exotarium di Kabupaten 

Sleman. 

Pemerintah Kabupaten Sleman mencoba untuk meninggalkan layanan yang 

diberikan langsung oleh dan melalui instansi-instansi pemerintah yang berwenang. 

Demikian juga program-program dan kegiatan yang tidak lagi di administrasikan 

melalui garis hirarki organisasi dan di kontrol oleh pejabat dari hirarki atas organisasi. 
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Sehingga pemerintah memberikan ruang bagi swasta maupun masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam pengelolaan wisata edukasi Jogja Exotarium di Kabupaten 

Sleman. 

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas secara lebih eksplisit 

sejauh mana collaborative governance yang dilakukan pemerintah, pihak swasta dan 

masyarakat, beserta peran masing-masing stakeholders ditemukan khususnya pada 

pengelolaan wisata edukatif Jogja Exotarium di Kabupaten Sleman. 

1.2 RUMUSAN MASALAH  

1. Bagaimana proses collaborative governance dalam pengelolaan wisata 

edukatif Jogja Exotarium di Kabupaten Sleman tahun 2019 ? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui peran masing-masing stakeholders dalam proses 

collaborative governance  pengelolaan wisata edukatif Jogja Exotarium di 

Kabupaten Sleman tahun 2019. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Teoritis : 

1. Untuk memahami peran masing-masing stakeholders beserta proses 

collaborative governance dalam pengelolaan wisata edukatif Jogja Exotarium 

di Kabupaten Sleman tahun 2019. 

2. Untuk memahami kajian kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam 

pengelolaan pariwisata. 
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3. Untuk dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya atau bahan 

studi pada program studi Ilmu Pemerintahan khususnya di bidang 

Collaborative Governance. 

1.4.2 Manfaat Praktis: 

1. Bagi Masyarakat  

 Agar masyarakat mengetahui dan paham bagaimana peran masing-masing 

stakeholders beserta proses collaborative governance dalam pengelolaan 

wisata edukatif Jogja Exotarium di Kabupaten Sleman. 

2. Bagi Pemerintah 

 Agar menjadi acuan bagi pemerintah untuk melaksanakan atau melakukan 

collaborative governance. 

1.5 TINJAUAN PUSTAKA 

Berdasarkan fenomena dan permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini 

akan memasukkan beberapa kajian terdahulu yang berkaitan dengan objek yang akan 

diteliti. Sehingga kajian pustaka ini memiliki fungsi untuk menjelaskan gejala dan 

permasalahan apa saja yang akan diteliti. Selain itu, kajian pustaka ini juga akan 

menempatkan posisi penulis dan fokus kajian dalam penelitian ini. Untuk melihat 

permasalahan di atas, telah banyak penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai 

kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam pengelolaan wisata edukasi Jogja 

Exotarium di Kabupaten Sleman. Beberapa kajian terdahulu tersebut akan dipaparkan 

di bawah ini. 
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Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Imelda Merry Melyanti (2014) yang 

berjudul Pola Kemitraan Pemerintah, Civil Society, dan Swasta dalam Program Bank 

Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo. Fokus pada penelitian ini adalah melihat 

proses keberhasilan kemitraan dalam mengelola program bank sampah di Pasar Baru 

Kota Probolinggo. Selain itu, keuntungan bagi pemerintah pasar menjadi bersih, 

masyarakat sipil mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan juga pendapatan 

tambahan, dikenal masyarakat untuk pribadi, untuk pedagang dapat memperoleh 

penghasilan tambahan dan pengunjung dapat berbelanja dengan nyaman. 

Penelitian yang selanjutnya yaitu kedua berjudul tentang “implementasi 

kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur sektor air minum 

di Indonesia. Penelitian tersebut memfokuskan pada pola hubungan PPP dalam 

penyediaan infrastruktur khususnya dalam sektor air minum di Indonesia. Memang 

banyak negara yang sudah mengimplementasikan PPP dengan beberapa pertimbangan 

yang dimulai dari akibat keterbatasan anggaran dan sumberdaya yang dimiliki oleh 

pemerintah sehingga dipandang pihak swasta lebih profesional dalam pengelolaan 

insfrasturktur air minum di negara-negaranya. Air minum sesungguhnya adalah 

sebagai salah satu infrastruktur yang paling mendasar yang dapat mendukung 

pangsung pembangunan di suatu negara. Akan tetapi, justru memiliki keterlibatan 

pihak swasta dibandingkan sektor yang lain. Hasil atau realitas yang ada adalah masih 

banyak Perusahaan Air Minum yang beroperasi dalam konfisi  non profitable dan juga 

masih mengalami berbagai kendala untuk meningkatkan kinerja bisnis. 
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Penelitian yang dilakukan dilapangan pada tahun 2013 yang dilakukan di tiga 

provinsi, seperti Jawa Timur, Banten dan Jakarta. Menggunakan data primer dan data 

sekunder, artikel ini berusaha menganalisa pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan 

Swasta dalam pengadaan infrastruktur air minum khususnya mengenai karakteristik, 

pencapaian, permasalahan dan tantangan KPS. Hasil analisa menunjukkan bahwa KPS 

Air Minum di Indonesia diimplementasikan dalam beberapa model. KPS terpanjang 

masa konsesinya berada di Jakarta yang merupakan kerja sama antara PAM JAYA 

(Jakarta Raya) dengan investor Singapura (PT AETRA) dan Perancis (PT Lyonnaise 

Jaya). Sangat disayangkan bahwa keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan air 

minum di Jakarta ternyata belum mampu meningkatkan performa secara signifikan 

terhadap pelayanan maupun kinerja perusahaan akibat lemahnya pengelolaan maupun 

posisi tawar PT PAM Jaya dalam kontrak kerjasama. Artinya bahwa, sejauh ini 

kolaborasi ata Kerjasama Pemerintah dengan Pihak Swasta belum sampai sejauh 

membuat perubahan kinerja maupun pelayanan terhadap persuahaan. Seharusnya 

dengan adanya KPS dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan yang ada, akan 

tetapi hasil analisa di artikel ini menemukan indikasi bahwa KPS tidak berjalan sesuai 

dengan alur atau teori yang ada. 

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Muhammad Chusnul Khitam, dkk (2012) 

yang berjudul Kerjasama Antara Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam 

Pengembangan Pariwisata. Fokus pada penelitian ini adalah untuk: 1) menjelaskan 

bagaimana kerjasama antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam 

mengembangkan Pariwisata Bahari Lamongan (Pariwisata Laut Lamongan) 2) 
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mendeskripsikan dan menganalisis hambatan yang terjadi dalam pengembangan 

Wisata Bahari Lamongan (Pariwisata Laut Lamongan). 

Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan 

mempunyai pola kontrak kerja. kerjasama berdasarkan pola kontrak kerja ini, memiliki 

batasan-batasan atau cakupan peranan kinerja swasta yang ditulis secara detail dalam 

perjanjian tersebut. Sistem kontrak kerja ini memiliki arti bahwa PT. Bunga Wangsa 

Sejati menjalankan salah satu fungsi peranan pemerintah kepada masyarakat untuk 

mengembangkan dan mengelola obyek wisata Bahari Lamongan Kerjasama dalam 

bentuk pola kontrak kerja yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara 

Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan PT. Bunga Wangsa Sejati atau pihak 

swastanya tentang Pembangunan Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Wisata 

Bahari di Kabupaten lamongan. Batasan atau cakupan peranan kinerja masing-masing 

pihak yang terlibat baik itu pemerintah maupun swasta telah diatur  dengan jelas dan 

terperinci di dalam perjanjian kerjasama tersebut. Perjanjian kerjasama yang dilakukan 

hitam di atas putih oleh pihak swasta dan pemerintah memang sudah berjalan dengan 

baik, akan tetapi artikel ini belum menunjukan bagaimana kolaborasi atau kerjasama 

yang dijalin. Tidak menjawab pertanyaan terkait dengan kolaborasi yang dijalankan 

pada kondisi nyata atau lapangan, akan tetapi hanya pada kondisi perjanjian normatif 

saja.  

Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2017) 

yang berjudul sinergi kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam 

pengembangan wisata pedesaan tanjung di Kabupaten Sleman. Memfokuskan pada 
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pengembangan Pedesaan Wisata Tanjung yang dikelola melalui kemitraan antara 

pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menciptakan sinergi antara ketiga aktor. 

Dengan demikian ada kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang dapat 

dikatakan berhasil yang secara langsung terlibat dalam keberhasilan pengembangan 

Wisata Pedesaan Tanjung. Menciptakan sinergi antara pemerintah, swasta dan 

masyarakat dengan indikator-indikator berikut: 1) sifat hubungan dikoordinasikan; 2) 

kesediaan setiap aktor untuk berbagi informasi dengan satu sama lain; 3) kemampuan 

untuk merumuskan dan membuat program bersama; 4) kemampuan untuk memeriksa 

dan memeriksa kembali peran yang dilakukan; dan 5) keseimbangan pembagian peran 

antara pemerintah, swasta dan publik. 

Penelitian kelima adalah yang dilakukan oleh Winara & Mukhtar (2011) 

dengan judul Potensi kolaborasi dalam pengelolaan taman nasional teluk 

cenderawasih di papua. Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi 

implementasi sistem kolaborasi dalam pengelolaan TN Teluk Cenderawasih. Metode 

penelitian yang digunakan adalah wawancara.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemangku kepentingan terhadap Taman Nasional (TN) Teluk Cenderawasih adalah (1) 

kelompok pemerintah, baik pusat maupun daerah,  (2) Lembaga Swadaya Masyarakat, 

(3) pihak swasta dan (4) masyarakat lokal.  

Pemangku kepentingan utama terhadap pengelolaan taman nasional adalah 

Balai TN Teluk Cenderawasih, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat 

dan masyarakat adat. Para pemangku kepentingan memiliki kesamaan kepentingan 

terhadap taman nasional yaitu untuk tujuan konservasi, mengambil manfaat dan 
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aktivitas lain yang mendukung pengelolaan. Terdapat peran positif para pemangku 

kepentingan terhadap pengelolaan taman nasional namun belum membentuk sinergi, 

sehingga sistem kolaborasi potensial untuk diterapkan dalam pengelolaan TN Teluk 

Cenderawasih.  Kolaborasi dalam hal ini dapat dikatakan berjalan dengan baik antara 

pihak pemerintah dengan pihak masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil dari 

analisa artikel menunjukkan ada pembagian tugas yang jelas dalam pengelolaan Taman 

Nasional di Teluk Cinderawasih. Peran masyarakat yang ditonjolkan adalah 

masyarakat adat khususnya dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat, yang dianggap 

pemerintah mampu menjalankan atau mengelola Taman Nasional tersebut.  

Penelitian keenam adalah penelitian yang dilakukan oleh Mahsyar, A. (2015) 

yang berjudul Public Private Partnership: Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Dalam 

Pengelolaan Aset Publik di Kota Makassar. Penelitian berfokus pada mendeskripsikan 

model kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar sebagai birokrasi dengan sektor 

swasta dalam kerangka pemerintahan kolaboratif, dan melihat efektivitas kerja sama 

tersebut untuk kepentingan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

lokus dari dua lembaga yaitu Pemerintah Kota Makassar dan PT. Tosan Permai sebagai 

pengembang. Kemudian fokus penelitian selanjutnya adalah pada aspek manajemen 

Lapangan Karebosi. Sumber data diperoleh dari lembaga kerja sama dan juga dari 

pemangku kepentingan lainnya yaitu Dewan Pertanahan, Anggota Parlemen, dan 

masyarakat Makassar. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, 

dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan melakukan reduksi 

data, penyajian, interpretasi dan inferensi selanjutnya. Hasil dari penelitian ini 



16  

menunjukkan bahwa model PPP yang digunakan dalam berkolaborasi baik pihak 

pemerintah dan swasta berjalan cukup baik.   

Penelitian ketujuh penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan, E. S., Pudjianto, 

B., & Wicaksono, Y. I. (2009) yang berjudul Analisis Potensi Penerapan Kerjasama 

Pemerintah Swasta (Kps) dalam Pengembangan Infrastruktur Transportasi di 

Perkotaan (Studi Kasus Kota Semarang). Fokus pada penelitian ini adalah studi 

komprehensif untuk mendapatkan gambaran tingkat potensi pengembangan 

infrastruktur transportasi perkotaan (studi kasus Kota Semarang) yang dilakukan 

dengan model Public Private Partnership (PPP), dilihat dari perspektif stakesholder 

terkait. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan statistik deskriptif dan 

analisis SWOT dengan model ruang matriks. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 

potensi penerapan kebijakan PPP dalam pengembangan infrastruktur transportasi di 

Kota Semarang terletak pada level konservatif, yang berarti bahwa meskipun terdapat 

sejumlah faktor strategis eksternal yang berpotensi mengancam implementasi 

kebijakan KPBU masih ada komisaris dari kekuatan faktor internal yang dapat 

dioptimalkan. Hal ini dipandang cukup baik mengingat PPP juga terkadang dipandang 

sebagai usaha privatisasi oleh pihak swasta, akan tetapi pemerintah mencoba masih 

mendominasi dalam PPP tersebut sehingga kekuatan internal masih sangat kuat. 

Penelitian ke 8 adalah penelitian yang dilakukan oleh Zaenuri, M. (2018) 

tentang Tentang tata kelola pariwsata bencana berbasis collaborative governance 

“Network Governance As The Foundation Of Sustainable Tourism Development: 

Lesson Learn From The “Sleman Bangkit” Movement As A Tourism Recovery Effort 
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In Post-Disaster In Sleman Regency”. Fokus pada penelitian ini adalah upaya recovery 

pariwisata dengan menggunakan network governance yang lebih efektif untuk 

mendukung pariwisata secara berkelanjutan. Studi yang memfokuskan pada gerakan 

“Sleman Bangkit” ini menghasilkan temuan bahwa gerakan yang berbasis pada jejaring 

antar stakeholder dapat mendukung recovery pariwisata dengan pola transformasi yang 

bersifat kooperatif. Transformasi kooperatif ini sesuai dengan fase tanggap darurat 

dalam manajemen bencana. Secara keseluruhan, sebenarnya kolaborasi mengalami 

transformasi yang panjang khususnya dibidang pariwisata. Dalam artikel ini 

menyebutkan bahwa ada empat transformasi yaitu shared vision, partisipasi, jejaring, 

dan patnership. Model jejaring dalam studi kasus “sleman bangkit“ sudah tepat untuk 

pemulihan setelah bencana erupsi merapi beberapa tahun lalu. Pihak atau stakehoder 

yang terlibat mampu dan sudah paham akan peran masing-masing pihak, sehingga 

bencana pun dapat menjadi suatu tempat wisata jika dikelola dengan baik. 

Penelitian ke 9 adalah penelitian yang dilakukan oleh Zaenuri, M. (2018) 

tentang Tata Kelola Pariwisata–Bencana Berbasis Collaborative Governance Konsep, 

Analisis dan Pemodelan. Fokus pada penelitian ini adalah upaya mengevaluasi 

Collaborative Governance dalam tata kelola pariwisata-bencana di volcano tour 

Merapi. Dalam penelitian ini dihasilkan tesis yang agak berbeda dengan berbagai teori 

tentang collaborative governance bahwa dalam kontek pariwisata-bencana 

collaborative governance mengalami transformasi dari hubungan yang bersifat 

informal menjadi formal, dari komando menuju kolaborasi dan dari shared vision 

menuju kemitraan. Penelitian ini menjelaskan secara detail bagaimana transformasi 
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yang terjadi dalam kolaborasi dalam bidang pariwisata, dan khususnya pada saat 

setelah bencana.  

Penelitian ke 10 adalah penelitian yang dilakukan oleh Zaenuri, M. (2012) 

tentang Perencanaan Strategis Kepariwisataan Daerah Konsep dan Aplikasi. Fokus 

penelitian ini adalah upaya mengkolaborasi perencanaan strategis dan manajemen 

kepariwisataan menjadi satu kesatuan yang utuh. Langkah ini akan diaplikasikan dan 

diterapkan pada kasus penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata di Kota 

Ternate. Hasil dari penelitian ini yaitu Kota Ternate sangat ditentukan oleh strategi 

perencanaan dan pendekatan perencanaan yang dipilih. Melalui pendekatan 

perencanaan strategis, Pemerintah Kota Ternate bisa lebih responsif untuk memahami 

keberadaan organisasi dan lingkungan yang selalu berubah secara dinamis sehingga 

diperlukan perubahan arah pengelolaan menuju pengelolaan pariwisata yang 

mengandalkan kerjasama (networking) dengan berbagai pihak. 

Tabel 1.1. 

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang akan 

Diteliti 

No Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Pola Kemitraan 

Pemerintah, Civil Society, 

dan Swasta dalam Program 

Bank Sampah di Pasar Baru 

Kota Probolinggo. 

Tema penelitian, 

yaitu membahas 

kerjasama 

pemerintah dengan 

pihak swasta. 

Penelitian terdahulu lebih 

memfokuskan pada proses 

keberhasilan kemitraan dalam 

mengelola program bank 

sampah di Pasar Baru Kota 

Probolinggo. Sementara dalam 

penelitian yang akan diteliti ini 

lebih berfokus pada kolaborasi 

pemerintah dengan pihak 
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swasta dalam mengelola wisata 

edukasi Jogja Exotarium. 

2. Implementasi kerja sama 

pemerintah dan swasta 

dalam pembangunan 

infrastruktur sektor air 

minum di Indonesia. 

Tema penelitian, 

yaitu membahas 

kerjasama 

pemerintah dengan 

swasta. 

Penelitian terdahulu lebih 

berfokus pada pola hubungan 

Public Private Partnership 

(PPP) atau Kerja sama 

Pemerintah Swasta (KPS) 

dalam penyediaan 

infrastruktur. Sementara 

penelitian yang akan diteliti 

akan lebih berfokus pada pada 

kolaborasi pemerintah dengan 

pihak swasta dalam mengelola 

wisata edukasi Jogja 

Exotarium. 

3. Kerjasama Antara 

Pemerintah Daerah, 

Swasta, dan Masyarakat 

dalam Pengembangan 

Pariwisata. 

Tema penelitian, 

yakni kerjasama 

pemerintah dengan 

swasta dalam 

mengelola 

pariwisata. 

Penelitian terdahulu lebih 

difokuskan pada menjelaskan 

bagaimana kerjasama antara 

pemerintah daerah, swasta, dan 

masyarakat dalam 

mengembangkan Wisata 

Bahari Lamongan (Pariwisata 

Laut Lamongan) dan 

mendeskripsikan sekaligus 

menganalisis hambatan yang 

terjadi dalam pengembangan 

Wisata Bahari Lamongan 

(Pariwisata Laut Lamongan).  . 

Sementara dalam penelitian ini 

berfokus pada kolaborasi 

pemerintah dengan pihak 

swasta dalam mengelola wisata 

edukasi Jogja Exotarium. 

4. sinergi kemitraan antara 

pemerintah, swasta, dan 

masyarakat dalam 

pengembangan wisata 

pedesaan tanjung di 

Kabupaten Sleman 

Tema penelitian, 

kolaborasi antara 

pemerintah dengan 

pihak swasta dalam 

pariwisata di 

daerah sleman. 

Penelitian terdahulu lebih 

fokus pada pengembangan 

Pedesaan Wisata Tanjung yang 

dikelola melalui kemitraan 

antara pemerintah, swasta dan 

masyarakat untuk menciptakan 

sinergi antara ketiga aktor. 
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Sementara penelitian yang 

akan diteliti ini lebih berfokus 

pada kolaborasi pemerintah 

dengan pihak swasta dalam 

mengelola wisata edukasi 

Jogja Exotarium. 

5. Potensi kolaborasi dalam 

pengelolaan Taman 

Nasional Teluk 

Cenderawasih di Papua. 

Tema penelitian, 

terkait kolaborasi 

pemerintah dengan 

swasta dalam 

pengelolaan 

wisata. 

 

 

Penelitian terdahulu lebih 

memfokuskan untuk 

mengetahui potensi 

implementasi sistem 

kolaborasi dalam pengelolaan 

TN Teluk Cenderawasih. 

Sementara dalam penelitian 

yang akan diteliti ini akan 

memfokuskan kepada 

kolaborasi antara pemerintah 

dengan swasta dalam 

mengelola wisata edukasi 

Jogja Exotarium. 

6. Public Private Partnership: 

Kolaborasi Pemerintah dan 

Swasta Dalam Pengelolaan 

Aset Publik di Kota 

Makassar. 

Tema penelitian, 

terkait Kolaborasi 

Pemerintah dengan 

swasta. 

 

Penelitian terdahulu fokus 

pada mendeskripsikan model 

kerjasama antara Pemerintah 

Kota Makassar sebagai 

birokrasi dengan sektor swasta 

dalam kerangka pemerintahan 

kolaboratif, dan melihat 

efektivitas kerja sama tersebut 

untuk kepentingan 20ublic. 

Sedangkan dalam penelitian 

yang akan diteliti ini akan 

berfokus pada kolaborasi 

antara pemerintah dengan 

pihak swasta dalam mengelola 

wisata edukasi Jogja 

Exotarium. 

7. Analisis Potensi Penerapan 

Kerjasama Pemerintah 

Swasta (KPS) dalam 

Pengembangan 

Infrastruktur Transportasi 

Tema penelitian 

yang terkait 

kerjasama 

pemerintah dengan 

swasta. 

Penelitian terdahulu lebih 

fokus pada studi komprehensif 

untuk mendapatkan gambaran 

tingkat potensi pengembangan 

infrastruktur transportasi 
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di Perkotaan (Studi Kasus 

Kota Semarang). 

perkotaan (studi kasus Kota 

Semarang) yang dilakukan 

dengan model Public Private 

Partnership (PPP), dilihat dari 

perspektif stakesholder terkait. 

Sementara dalam penelitian 

yang akan diteliti ini akan 

melihat kolaborasi yang 

dilakukan pemerintah dengan 

pihak swasta dalam mengelola 

wisata edukasi. 

8. “Network Governance 

As The Foundation Of 

Sustainable Tourism 

Development: Lesson 

Learn From The 

“Sleman Bangkit” 

Movement As A Tourism 

Recovery Effort In Post-

Disaster In Sleman 

Regency”. 

Tema penelitian 

mengenai 

kolaborasi 

pemerintah dengan 

pihak swasta dan 

masyarakat. 

Penelitian terdahulu lebih 

fokus pada gerakan “Sleman 

Bangkit” ini menghasilkan 

temuan bahwa gerakan yang 

berbasis pada jejaring antar 

stakeholder dapat mendukung 

recovery pariwisata dengan 

pola transformasi yang bersifat 

kooperatif. Sedangkan pada 

penelitian ini lebih fokus pada 

kolaborasi pemerintah dengan 

pihak swasta dalam 

pengelolaan wisata edukasi 

Jogja Exotarium. 

9. Tata Kelola Pariwisata–

Bencana Berbasis 

Collaborative 

Governance Konsep, 

Analisis dan Pemodelan. 

Tema penelitian 

yaitu mengenai 

collaborative 

governance antara 

pemerintah dengan 

pihak swasta dalam 

bidang pariwisata. 

Penelitian terdahulu lebih 

fokus pada Tata Kelola 

Pariwisata – Bencana berbasis 

Collaborative Governance 

yang meliputi Konsep, 

Analisis dan Pemodelan. 

Sedangkan pada penelitian ini 

lebih fokus pada kolaborasi 

pemerintah dengan pihak 

swasta dalam pengelolaan 

wisata edukasi Jogja 

Exotarium. 

10. Perencanaan Strategis 

Kepariwisataan Daerah 

Konsep dan Aplikasi. 

Tema penelitian 

yaitu tentang 

Pariwisata Daerah. 

Penelitian terdahulu lebih 

fokus pada Perencanaan 

Strategis Kepariwisataan 
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Daerah yang meliputi Konsep 

dan Aplikasinya. Sedangkan 

pada penelitian ini lebih fokus 

pada kolaborasi pemerintah 

dengan pihak swasta dalam 

pengelolaan wisata edukasi 

Jogja Exotarium. 

   Sumber: Diolah oleh penulis (2018). 

 Berdasarkan kajian tinjauan pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kolaboriasi yang dilakukan oleh beberapa stakeholders yaitu pemerintah, masyarakat, 

dan pihak swasta memang ada kelebihan dan kekurangan, bahkan kendala masing-

masing. Kesamaan penelitian terdahulu dan juga penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti dengan fokus kajian kolaborasi. Akan tetapi, perbedaan yang signifikan adalah 

kolaborasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah terkait dengan semua stakeholder 

yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dan yang lebih khususnya adalah pada 

kajian pariwisata daerah. 

1.6 KERANGKA DASAR TEORI 

  Kerangka teori adalah bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan 

penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, sub variabel atau 

pokok masalah yang ada dalam penelitian (Arikunto, 2002:92). Dari penjelasan 

tersebut maka penulis akan memaparkan teori, gagasan, serta pendapat sebagai bentuk 

landasan atau dasar pemikiran dalam penelitian ini. Berikut kerangka teori dalam 

penelitian ini: 
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1.6.1 Pariwisata 

 Pada awalnya kata wisata atau tour secara harfiah dalam kamus berarti perjalanan 

dimana si pelaku kembali ketempat awalnya, dengan berbagai tempat yang dikunjungi, 

perjalanan sirkuler yang dilakukan dapat bertujuan sebagai tujuan bisnis, bersenang-senang, 

atau pendidikan (Pitana, 2005). Menurut Murphy definisi pariwisata mencakup 

wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri, dan lainnya, yang merupakan 

akibat dari perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata (Pitana, 2005). 

 Definisi pariwisata adalah fenomena pergerakan manusia, barang dan jasa yang 

sangat kompleks. Ia terkait dengan organisasi, hubungan-hubungan kelembagaan dan 

individu, kebutuhan layanan, penyediaan kebutuhan layanan dan sebagainya 

(Damanik, 2006). Pariwisata merupakan perpindahan sementara yang dilakukan 

manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar dari tempat 

kediamannya. Aktivitas dilakukan selama mereka tinggal di tempat yng dituju dan 

fasilitas dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka (Marpaung, 2000). 

 Pariwisata merupakan salah satu industri yang mampu menyediakan 

pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal penyediaan lapangan kerja, pendapatan, 

tarif hidup, dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima 

wisatawan. Pariwisata sebagai kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mencari 

kepuasan, mencari sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, 

menunaikan tugas, berziarah dan lain-lain (Badrudin, 2000). 

Pariwisata menjadi pilar yang sangat penting dalam proses pembangunan 

karena pariwisata merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dominan dalam 
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kerangkan pembangunan ekonomi (Wijayanti, 2017). Dalam mengembangkan suatu 

pariwisata di suatu daerah jika dikelola dengan baik, terbukti mampu memberikan 

kontribusi yang sangat signifikan bagi pembangunan daerah hingga efeknya keranah 

nasional. Sektor pariwisata terbukti memberikan dampak yang begitu positif bagi 

kehidupan ekonomi masyarkat, misalnya: menciptakan peluang kerja baru, 

meningkatkan kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, 

meningkatkan pendapatan melalui retribusi dan pajak (Hermawan, 2016). 

 “Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan menjelaskan 

pariwisata sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan perjalanan atau 

sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara 

untuk menikmati objek dan daya tarik wisata yang menjadi sasaran wisata, termasuk 

pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang 

tersebut“. Sedangkan objek wisata sendiri mengandung pengertian objek dan daya tarik 

wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (Marpaung, 2000), yang wujudnya dapat seperti 

keadaan alam, flora dan fauna, objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia atau 

buatan yang berwujud museum, peninggalan sejarah purbakala, seni budaya, wisata 

agro, wisata edukasi, wisata buru, wisata tirta, taman rekreasi, dan lain-lain. 

 Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan 

perjalanan ke daerah tujuan wisata untuk sementara waktu dengan tujuan untuk keluar 

dari rutinitas sehari-hari. Pariwisata berhubungan dengan manusia, barang dan jasa, 

dan terkait dengan organisasi baik swasta maupun pemerintah. Pariwisata yang 
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menjadi daya tarik wisata berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna, objek dan 

hasil karya manusia. 

 Angka statistik perkembangan kenaikan kunjungan wisatawan dari tahun ke 

tahun  menggambarkan peluang yang sangat potensial bagi pengembangan usaha 

destinasi wisata. Akan tetapi, otonomi daerah memberikan kewenangan kepada 

masing-masing kabupaten/ kota yang menimbulkan persaingan bauran produk yang 

tidak terspesialisasi (Prihatno, 2010). Sehingga produk-produk yang ada saat ini 

cenderung monoton, daya tarik wisata yang ditawarkan cenderung itu-itu saja, 

akibatnya banyak destinasi wisata yang kurang laku di pasar wisata. 

1.6.2 Wisata Edukasi  

 Wisata Edukasi atau Wisata Pendidikan adalah suatu program yang 

menggabungkan unsur kegiatan wisata dengan muatan pendidikan di dalamnya 

(wisatasekolah.com). Program ini dapat dikemas sedemikian rupa menjadikan kegiatan 

wisata tahunan atau kegiatan ektrakulikuler memiliki kualitas dan berbobot 

(wisatasekolah.com). Materi-materi dalam pemanduan telah disesuaikan dengan bobot 

siswa dan kurikulum pendidikan. Setiap kali mengunjungi obyek wisata akan 

disesuaikan dengan ketertarikan obyek dan bidang ilmu yang akan dipelajari. 

 Keanekaragaman budaya dan obyek wisata dapat membuat besarnya 

kemungkinan wisatawan datang berkunjung. Program Wisata Edukasi yang telah lama 

diluncurkan sehingga menjadi suatu kebutuhan bagi sekolah untuk membina dan 

mendidik para siswa (wisatasekolah.com). Selain program pembelajaran di dalam 
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kelas, Program wisata Pendidikan telah terbukti efektif untuk meningkatkan pola 

pembelajaran dan sosialisasi para siswa. 

Program Wisata Edukasi juga didukung oleh para kalangan akademisi 

perguruan tinggi, maupun pihak swasta dalam menyampaikan materi dilapangan. 

Sehingga program ini betul-betul disusun untuk memenuhi kegiatan wisata sekolah 

dengan berkualitas. Program wisata edukasi sudah saatnya dikembangkan di setiap 

sekolah sebagai proses pembelajaran siswa tentang cinta bangsa, negara dan tanah air 

(wisatasekolah.com). 

Idealnya wisata edukasi didesain khusus untuk memenuhi kapasitas ilmu 

pengetahuan para pelajar untuk mengisi wawasan kebangsaan melalui kegiatan 

perjalanan, mengenal wilayah dan potensi sumber daya lokal antarkabupaten, provinsi 

serta antarpulau di Indonesia (wisatasekolah.com). Kegiatan perjalanan dalam tur 

wisata pelajar akan berdampak luas bagi pengembangan ekonomi di daerah karena 

dapat mendukung pergerakan ekonomi rakyat sekaligus membuka kantong-kantong 

seni dan budaya yang perlu diketahui pelajar. Sangat diharapkan kegiatan wisata 

edukasi dapat menjadi sarana pelajar untuk melestarikan budaya dan mengenalkan nilai 

luhur sejarah dan budaya bangsa Indonesia (wisatasekolah.com). 

Telah dipaparkan pada latar belakang masalah, Wisata edukasi Jogja Exotarium 

ini adalah sebuah kawasan hijau yang berfungsi sebagai tempat bagi anak untuk belajar 

dan bermain sebagai proses pembentukan karakternya (Mustika, 2018). Edukasi 

sebagai penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang dengan melalui teknik 

praktik belajar atau dengan melakukan cara memberi dorongan terhadap pengarahan 



27  

diri dengan memberikan informasi-informasi atau dengan melalui ide baru. Beredukasi 

merupakan sebuah rangkaian upaya yang dapat di tujukan pada individu dan juga pada 

sebuah kelompok agar lebih mendapatkan kemandirian dengan mencapai tujuan pada 

proses pembelajaran (Mustika, 2018). Kegiatan edukasi yang diarahkan khusus pada 

anak usia dini di lakukan secara langsung pada suatu objek, selain itu kegiatan tersebut 

di buat agar dapat menarik perhatian dan dapat menyenangkan bagi perkembangan 

anak usia dini dengan kegiatan yang sesuai dengan perkembangan usia kognitif anak 

pada usia dini. 

 Bagi anak, kegiatan pendidikan dan rekreasi diharapkan dapat menjadi kegiatan 

yang saling berhubungan dan berperan penting pada perkembangan anak, khususnya 

pada perkembangan di usia emas yang mampu memberikan pengaruh bagi tumbuh dan 

perkembangan psikis anak (Mustika, 2018). Wisata Edukasi di Kabupaten Sleman ini 

merupakan wisata yang mampu mencangkup kegiatan beredukasi dan rekreasi bagi 

tumbuh kembang anak untuk perkembangan karakter agar dapat menjadi individu yang 

unggul (Mustika, 2018). Perkembangan karakter anak juga untuk menumbuhkan rasa 

aman dan nyaman yang merupakan dasar utama dalam membentuk karakter anak yang 

kemudian dapat menumbuhkan rasa "berarti", "berharga" pada anak (Mustika, 2018). 

1.6.3 Collaborative Governance  

Sebelum membahas lebih jauh mengenai collaboratoive govenrnace, perlu 

djelaskan terlebih dahulu terkait dengan governance. Pengertian dari governance 

dirasa perlu dijelaskan terlebih dahulu karena istilah governance menjadi dasar dari 
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pada konsep collaborative governance. Hal ini diupayakan agar dapat menemui 

pemaknaan yang lebih jelas dan konkrit, tidak terjadi kerancuan bagi peneliti maupun 

pembaca. Pada aspek studi mengenai Ilmu Pemerintahan sering muncul istilah tentang 

government dan governance, kedua istilah tersebut hampir serupa namun sebenarnya 

memiliki makna yang berbeda satu sama lain. 

Konsep yang dinamakan governance pada dasarnya bisa berarti mengarahkan 

(steer) atau mengendalikan dalam bahasa latin klasik. Konsep ini pada dasarnya 

bermakna tindakan atau cara pandang dalam mengatur, membimbing, dan 

mengarahkan. Sehingga, governance merupakan sebuah cara atau model dalam 

menjalankan suatu roda pemerintahan. Sedangkan government adalah instirusi dan 

lembaga-lembaga yang berwenang untuk menjalankan pemerintah tersebut (Jessop, 

1998 dalam Bowo Dwi S, 2009:3). 

Penatakelolaan atau governance didefinisikan sebagai keseluruhan interaksi 

antara sektor publik dan privat yang ikut terlibat untuk memecahkan persoalan 

masyarakat dan menciptakan kesempatan sosial. Suatu governance harus didasarkan 

atas tiga pilar yaitu koordinasi, kolaborasi dan konsultasi untuk kemudian merancang 

keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya sebagai dasar dari perencanaan dan 

pengambilan keputusa (Thia-ENG, 2006). 

Istilah dari collaborative governance merupakan cara pengelolaan 

pemerintahan yang melibatkan secara langsung pihak-pihak yang terlibat di luar 

negara, berorientasi konsensus, dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan 
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secara kolektif yang bertujuan untuk membuat dan juga melaksanakan kebijakan 

publik serta program-program publik (Ansell & Gash, 2007). Fokus pada collaborative 

governance ada pada kebijakan dan masalah publik. Institusi publik memang memiliki 

orientasi besar dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi adalah 

mencapai derajat konsensus diantara para stakeholders. Konsep collaborative 

governance  menghendaki terwujudnya keadilan sosial dalam pemenuhan kepentingan 

publik (Setyoko, 2011: 16). 

Ansell and Gash menjelaskan strategi baru dari pemerintahan disebut sebagai 

pemerintahan kolaboratif atau collaborative governance. Bentuk dari governance yang 

melibatkan berbagai stakeholders atau pemangku kepentingan secara bersamaan di 

dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama. 

(Ansell dan Alison, 2007:543). 

Donahue dan Zeckhauser mengartikan “collaborative governance can be 

thought of a form of agency relationship between government as principal, and private 

players as agent.” (Donahue dan Richard, 2011:30) Artinya bahwa pemerintahan 

kolaboratif dapat dianggap sebagai suatu bentuk hubungan kerja sama antara 

pemerintah sebagai regulator dan pihak swasta sebagai pelaksana. Mengacu dari 

berbagai pengertian yang dijelaskan mengenai collaborative governance, dapat 

diterangkan bahwa pada dasarnya kebutuhan untuk berkolaborasi muncul dari 

hubungan saling ketergantungan yang terjalin antar pihak atau antar stakeholders. 

Collaborative governance dapat diterangkan sebagai sebuah proses yang melibatkan 

norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Melalui 
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perspektif collaborative governance, tujuan-tujuan positif dari masing-masing pihak 

dapat tercapai. 

Proses governance yang dapat memberikan peluang bagi sektor non pemerintah 

terhambat dikarenakan pemerintah merupakan aktor kuat yang mendominasi dari peran 

tersebut (Innes and Booher, 2004). Untuk mengatasi masalah terserbut tentunya 

diperlukan sebuah konsep baru tentang kepemerintahan kolaboratif (collaborative 

governance). Hal ini sudah dikenalkan pada tahun 1990an oleh beberapa ahli. 

Ansell dan Gash menjelaskan collaborative governance adalah suatu 

pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung 

melibatkan para pemangku kepentingan nonpemerintah dalam proses pengambilan 

keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif yang 

bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program 

ataupun aset publik. (Afful-Koomson dan Kwabena, 2013:13). 

O’Flynn dan Wanna mengartikan kolaborasi sebagai bekerja bersama atau 

bekerja sama dengan orang lain. Hal tersebut menyiratkan bahwa seorang aktor atau 

seorang individu, kelompok atau organisasi melakukan kerjasama dalam beberapa 

usaha. Setiap orang yang melakukan kerjasama dengan yang lainnya memiliki 

ketentuan syarat dan kondisi tertentu, dimana hal tersebut sangat bervariasi. Kata 

“collaboration” pada awalnya digunakan pada abad kesembilan belas dalam 

perkembangan industrialisasi, munculnya organisasi yang lebih kompleks, dan 

pembagian kerja dan tugas yang meningkat. Kondisi tersebut merupakan norma dasar 

utilitarianisme, liberalisme sosial, kolektivisme, saling membantu dan kemudin 
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manajemen ilmiah dan teori organisasi hubungan manusia. (O’Flynn dan John, 

2008:3). 

Dari segi konsep, collaborative governance dapat diartikan sebagai bentuk baru 

dalam tata kelola yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam satu kerja 

melalui dialog rutin dan interaksi dalam mengejar tujuan bersama (Innes dan Booher, 

2004; Huxman 2000). Ada karakteristik tertentu dalam hubungan antar pemangku 

kepentingan sehingga perlu melakukan studi kolaborasi (Silvia, 2011). Kolaborasi 

dimaknai berbeda dari jaringan (network) dan kemitraan (partnership). Menurut Ansell 

dan Gash (2007: 547-548), jaringan digunakan untuk menggambarkan bentuk 

kerjasama pemerintah dengan masyarakat yang lingkupnya lebih plural, informal dan 

implicit. Kemitraan digunakan untuk menggambarkan kerjasama yang lebih 

berorientasi pada koordinasi daripada konsensus dalam pengambilan keputusan. 

Kolaborasi digunakan untuk menggambarkan kerjasama yang formal, eksplisit dan 

berorientasi kolektif dalam pengambilan keputusan.  

Menurut Wanna (2008: 3-5) untuk mewujudkan kolaborasi perlu adanya 

tahapan yang menunjukkan skala dan intensitas dari kolaborasi, sedangkan kemitraan 

tidak menujukkan adanya hal itu. Skala dapat digambarkan sebagai tangga yang 

menunjukkan tingkat komitmen dari kolaborasi terendah sampai yang paling tinggi 

atau paling rumit terintregasi. Berikut daftar skala kolaborasi yang menjelaskan tingkat 

kerjasama yang relevan serta kegiatan apa saja yang terlibat pada masing-masing 

tingkatan. 

 



32  

Kerangka kerja integratif digambarkan sebagai kotak tiga dimensi yang 

didalamnya mencakup system control, collaborative governance regims dan 

collaboration diynamics. Ketiga dimensi tersebut yang paling luar adalah system 

control kemudian didalamnya adalah collaborative governance regime, dan yang 

paling dalam adalah collaboration dynamics. Kotak yang paling dalam ini terdapat 3 

(tiga) unsur yang bekerja saling interaktif yaitu mulai dari keterlibatan berprinsip, 

motivasi bersama dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama.  Selengkapnya 

dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

Gambar 1.2 Collaborative Governance Regimes (CGR’s) 

 

Sumber: Emerson, 2012 

Kerangka tersebut diatas memperlihatkan bahwa Collaborative Governance 

Regimes (CGR’s) digambarkan oleh kotak tengah dengan garis yang dimana putus-

putus dan berisi dinamika kolaboratif dan tindakan kolaboratif. Pada dasarnya, 
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dinamika dan tindakan kolaboratif membentuk kualitas secara keseluruhan dan sejauh 

mana CGR’s dikembangkan dengan bersama-sama secara efektif. Dinamika 

kolaborasi diwakili oleh kotak terdalam dengan garis putus-putus, terdiri dari tiga 

komponen interaktif yaitu keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas 

untuk melakukan tindakan bersama. Tiga komponen dinamika kolaboratif bekerja 

sama dengan cara yang interaktif dan berulang untuk menghasilkan tindakan 

kolaboratif atau langkah-langkah yang diambil dalam rangka melaksanakan tujuan 

bersama dari CGR’s. Tindakan CGR’s dapat menyebabkan hasil yang baik di dalam 

dan luar rezim; dengan demikian, dalam gambar, panah memperpanjang dari kotak 

tindakan untuk menunjukkan dampak (yaitu, hasil di lapangan) dan adaptasi potensial 

(transformasi dari situasi yang kompleks atau masalah) baik dalam konteks sistem dan 

CGR’s itu sendiri. 

Pada perkembangan lebih lanjut, Emerson (2015) memperdalam model tersebut 

pada dimensi collaborative governance regime (CGR’s). Pada buku yang juga 

berjudul Collaborative Governance Regimes dijelaskan mulai dari review model 

terdahulu yang kemudian dikembangkan menjadi tipologi terbaru dengan diperkuat 

oleh berbagai penelitian dengan kasus tertentu untuk menjelaskan tipologi tersebut. 

Penggunaan istilah ''Rezim'' dipakai untuk menunjuk pada modus tertentu atau sistem 

guna pengambilan keputusan publik di mana kolaborasi lintas-batas merupakan pola 

yang berlaku bagi perilaku dan aktivitas para stakeholder atau aktor kolaborasi. 

Pengertian rezim disini adalah sebagai ''seperangkat prinsip, aturan, norma dan 
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prosedur pengambilan keputusan baik yang bersifat implisit maupun eksplisit dengan 

mengikat aktor untuk melakukan kolaborasi dengan harapan bisa melakukan sinergi. 

Secara khusus, tipologi CGRs berdasarkan pada jenis formatif, atau bagaimana 

individu secara bersama-sama untuk membentuk dan mengarahkan CGR’s sebagai 

respon dari perubahan lingkungan yang terjadi. Premis dari tipologi ini adalah bahwa 

CGRs terbentuk dengan mempengaruhi komposisi dan dinamika kerjasama 

stakeholder saat mereka berkembang dari waktu ke waktu. CGRs terbentuk dari salah 

satu dari tiga cara yang berbeda, bisa dimulai dari yang benar-benar mandiri atau 

swakarsa (self-initiated), tidak tergantung dalam pelaksanaan (independently 

convened) atau diarahkan pihak eksternal (externaly directed). 

Dalam CGRs ini dimulai dari self-initiated stakeholder yang datang bersama-sama 

setelah terinspirasi oleh adanya keperluan kerjasama. Dalam CGRs diselenggarakan 

secara independen (independenly convened), pihak ketiga yang otonom mengajak 

stakeholder dan proses desain untuk interaksi. Sedangkan dalam CGRs diarahkan 

eksternal (external directed), entitas luar dengan otoritas atau sumber daya yang cukup 

memberikan insentif atau mandat kepada stakeholder untuk bekerja sama dalam cara 

yang telah ditetapkan. Selain itu, sejak semula tiga jenis formatif CGRs menanggapi 

kondisi yang berbeda dan memiliki karakteristik yang berbeda. Demikian juga, 

masing-masing jenis formatif mempengaruhi sifat dan pengembangan CGRs di awal 

mereka dan juga karena mereka berevolusi dari waktu ke waktu. 
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A. Proses Collaborative Governance 

Menurut Ansel dan Gash (2007:550-561) menyatakan bahwa proses 

collaborative governance dapat dilihat sebagai berikut: 

1.  Face to face  

Face to Face Dialog atau pertemuan tatap muka merupakan pertemuan 

antara berbagai pihak dalam satu lokasi dan dalam waktu yang sama sehingga terjadi 

dialog secara langsung atau interaktif antara berbagai pihak tersebut, untuk 

membahas suatu kepentingan bersama. Semua bentuk collaborative governance 

dibangun sebagaimana diorientasikan sebagai proses awal yaitu dialog tatap muka 

secara langsung dari setiap stakeholders yang terlibat. Dialog ini sangat penting 

dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama semua pihak yang 

terlibat. Dialog secara tatap muka juga bukanlah semata-mata adalah negosiasi yang 

ala kadarnya. Akan tetapi, dialog ini dapat meminimalisir antagonisme dan juga 

disrespect dari antar stakeholder yang terlibat. Sehingga stakeholders tersebut dapat 

bekerjasama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatan bersama. 

2. Trust Building 

Membangun kepercayaan bahwa Para Pihak memang mempunyai niatan 

yang sama untuk mengambil kebijakan yang terbaik untuk semua Pihak. Trust 

Building dimulai dengan dengan membangun komunikasi antar berbagai pihak yang 

terlibat, dan sudah sejak lama, hubungan antar lembaga kemasyarakatan maupun 

lembaga pemerintah yang baik sangat mendukung upaya saling membangun 
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kepercayaan. Lembaga tersebut membangun kepercayaan dengan tidak pernah 

membedakan anggota atas dasar suku, agama, ras, dan golongan. 

Kemudian, buruknya rasa percaya antar stakeholder memang hal yang 

sangat lumrah dari awal proses kolaborasi. Kolaborasi bukan hanya tentang 

negosiasi antar stakeholders, namun lebih dari itu merupakan upaya-upaya untuk 

saling membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Membangun 

kepercayaan diperlukan sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama 

dilakukan. Hal ini diupayakan agar para stakeholders tidak mengalami egosentris 

antar institusi yang terlibat. Oleh karena itu, di dalam membangun kepercayaan ini 

diperlukan pemimpin yang mampu dengan penuh sadar pentingnya suatu 

kolaborasi. 

3. Comitment to Process 

Comitment to Proces artinya komitmen atau kesepakatan untuk 

melaksanakan suatu proses tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang 

diinginkan. Saling berbagi komitmen, maka Mereka saling tergantung satu sama 

lain untuk mengatasi permasalahan dan solusi, bahwa proses ini merupakan milik 

bersama, dan Saling terbuka untuk mendapatkan manfaat bersama. 

Komitmen terhadap suatu proses tentunya juga memiliki relasi yang kuat 

dalam proses kolaborasi. Komitmen adalah motivasi untuk terlibat atau 

berpartisipasi dalam suatu collaborative governance. Komitmen yang kuat dari 

semua pihak yang terlibat diperlukan untuk mencegah resiko dari pada proses 

kolaborasi. Meskipun komitmen memang merupakan hal yang rumit di dalam 
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sebuah kolaborasi. Komitmen merupakan sebuah tanggung jawab dari stakeholders 

supaya memandang relasi yang dilakukan sebagai hal yang baru dan tanggung jawab 

yang perlu dikembangkan. 

4. Share Understanding 

Saling berbagi pengertian dan pemahaman bahwa Misi dari Forum ini adalah 

tanggung jawab bersama, mengidentifikasi permasalahan agar mempunyai 

pemahaman yang sama, dan mengidentifikasi nilai – nilai dasar yang menjadi dasar 

bagi proses ini. Pada poin ini yang sama dalam proses kolaborasi, pihak yang terlibat 

harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dilakukan dan yang ingin 

dicapai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagi pemahaman ini dapat 

digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, objektifitas umum, visi 

bersama, ideologi yang sama, dan yang lain-lain. Saling berbagi pemahaman 

tersebut dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan 

mengartikan sebuah permasalahan. 

5.  Intermediate outcome 

Intermediate outcome adalah hasil-hasil sementara atas proses yang sedang 

berlangsung yang memberi manfaat dan bernilai strategis. Hasil lanjutan dari sebuah 

proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output dan outcome atau keluaran yang 

nyata. Hal tersebut merupakan suatu hasil sebuah proses yang kritis dan esensial 

demi suatu keberhasilan dari kolaborasi.  

 



38  

1.7 DEFINISI KONSEPTUAL 

1.7.1 Pariwisata 

Pariwisata merupakan salah satu industri yang mampu menyediakan 

pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal penyediaan lapangan kerja, pendapatan, 

tarif hidup, dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima 

wisatawan. Pariwisata sebagai kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mencari 

kepuasan, mencari sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, 

menunaikan tugas, berziarah dan lain-lain (Badrudin, 2000). Berdasarkan penjelasan 

di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pariwisata adalah suatu objek atau tujuan. 

Kemudian selain itu pariwisata juga merupakan akibat dari perjalanan wisata ke daerah 

tujuan wisata. 

1.7.2 Wisata Edukasi 

Wisata Edukasi atau Wisata Pendidikan adalah suatu program yang 

menggabungkan unsur kegiatan wisata dengan muatan pendidikan di dalamnya 

(wisatasekolah.com). Program ini dapat dikemas sedemikian rupa menjadikan kegiatan 

wisata tahunan atau kegiatan ektrakulikuler memiliki kualitas dan berbobot 

(wisatasekolah.com). Materi-materi dalam pemanduan telah disesuaikan dengan bobot 

siswa dan kurikulum pendidikan. Setiap kali mengunjungi obyek wisata akan 

disesuaikan dengan ketertarikan obyek dan bidang ilmu yang akan dipelajari. 

Wisata edukasi Jogja Exotarium ini adalah sebuah kawasan hijau yang 

berfungsi sebagai tempat bagi anak untuk belajar dan bermain sebagai proses 
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pembentukan karakternya (Mustika, 2018). Edukasi sebagai penambahan pengetahuan 

dan kemampuan seseorang dengan melalui teknik praktik belajar atau dengan 

melakukan cara memberi dorongan terhadap pengarahan diri dengan memberikan 

informasi-informasi atau dengan melalui ide baru. Beredukasi merupakan sebuah 

rangkaian upaya yang dapat di tujukan pada individu dan juga pada sebuah kelompok 

agar lebih mendapatkan kemandirian dengan mencapai tujuan pada proses 

pembelajaran (Mustika, 2018). 

Jadi, dari pengertian-pengertian tentang wisata edukasi di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa wisata edukasi adalah wisata yang menyediakan fasilitas-fasilitas 

untuk belajar. Selain itu konsep wisata edukasi juga dapat membentuk suatu karakter 

anak menjadi baik. 

1.7.3 Collaborative Governance 

Donahue dan Zeckhauser mengartikan “collaborative governance can be 

thought of a form of agency relationship between government as principal, and private 

players as agent.” (Donahue dan Richard, 2011:30) Artinya bahwa pemerintahan 

kolaboratif dapat dianggap sebagai suatu bentuk hubungan kerja sama antara 

pemerintah sebagai regulator dan pihak swasta sebagai pelaksana. Mengacu dari 

berbagai pengertian yang dijelaskan mengenai collaborative governance, dapat 

diterangkan bahwa pada dasarnya kebutuhan untuk berkolaborasi muncul dari 

hubungan saling ketergantungan yang terjalin antar pihak atau antar stakeholders. 

Collaborative governance dapat diterangkan sebagai sebuah proses yang melibatkan 
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norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Melalui 

perspektif collaborative governance, tujuan-tujuan positif dari masing-masing pihak 

dapat tercapai. 

Proses governance yang dapat memberikan peluang bagi sektor non pemerintah 

terhambat dikarenakan pemerintah merupakan aktor kuat yang mendominasi dari peran 

tersebut (Innes and Booher, 2004). Untuk mengatasi masalah terserbut tentunya 

diperlukan sebuah konsep baru tentang kepemerintahan kolaboratif (collaborative 

governance). Hal ini sudah dikenalkan pada tahun 1990an oleh beberapa ahli. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Collaborative Governance adalah suatu hubungan atau pola kerja sama yang dilakukan 

oleh berbagai pihak untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Kemudian, pihak-pihak 

tersebut bekerjasama dalam mencari solusi suatu permasalahan. Sehingga masalah 

dapat teratasi dengan baik dengan adanya kerjasama yang baik pula. 

1.8 DEFINISI OPERASIONAL 

  Penelitian ini akan disajikan dalam beberapa bentuk indikator tentang 

kolaborasi pemerintah berdasarkan teori-teori diatas, hal ini untuk melihat bagaimana 

peran masing-masing stakeholders beserta proses collaborative governance dalam 

pengelolaan wisata edukatif Jogja Exotarium di Kabupaten Sleman tahun 2019. 
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Proses collaborative governance, dapat diukur menggunakan indikator sebagai 

berikut: 

a. Face to face 

b. Trust building 

c. Commitment to process 

d. Share understanding 

e. Intermediate outcome 

1.9 KERANGKA PIKIR PENELITIAN 
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1.10 METODE PENELITIAN 

1.10.1 Jenis Penelitian 

  Jenis Penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian deskriptif-kualitatif. 

Bodyan dan Taylor menyatakan bahwa metode kualitatif adalah salah satu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku 

orang-orang yang diamati. Melalui metode kualitatif peneliti dapat mengenali subyek, 

merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari (Moleong, 2009:3).  

  Alasan digunakannya Analisa deskriptif kualitatif adalah karena sesuai dengan 

judul yang dipaparkan yaitu collaborative governance dalam pengelolaan  wisata 

edukatif Jogja Exotarium di Kabupaten Sleman. Peneliti mengumpulkan data-data dan 

fakta-fakta yang ada, untuk kemudian ditafsirkan secara deskriptif sesuai dengan 

rumusan masalah, tujuan, dan indikator yang diteliti terkait collaborative governance 

dalam pengelolaan  wisata edukatif Jogja Exotarium di Kabupaten Sleman. 

1.10.2 Lokasi Penelitian 

  Penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Sleman Yogyakarta tepatnya adalah 

lokasi tempat wisata edukasi tersebut dan kantor pemerintah untuk menghimpun data 

terkait collaborative governance dalam pengelolaan  wisata edukasi Jogja Exotarium 

di Kabupaten Sleman. 

1.10.3 Subjek Penelitian 

  Subjek penelitian yang digunakan dalam collaborative governance dalam 

pengelolaan  wisata edukasi Jogja Exotarium di Kabupaten Sleman adalah Pemerintah 
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Kabupaten Sleman, pihak swasta yang terlibat dalam pengurusan Jogja Exotarium serta 

masyarakat sekitar. 

Tabel 1.2 Subjek Penelitian 

No Narasumber Keterangan 

1. Pihak Pemerintah 
✓ Dinas Pariwisata Kabupaten 

Sleman, Pemerintah Desa 

Sendangadi, Mlati, Sleman 

2. Pihak Swasta ✓ Pengelola Jogja Exotarium 

 

3. Masyarakat ✓ Masyarakat yang terlibat dalam 

pengelolaan Jogja Exotarium 

Sumber: diolah oleh peneliti (2018). 

1.2 Unit Analisis 

  Sesuai dengan permasalahan yang ada pada pokok pembahasan masalah dalam 

penelitian ini, maka unit analisa pada penelitian ini adalah collaborative governance 

dalam pengelolaan  wisata edukasi Jogja Exotarium di Kabupaten Sleman. 

1.3 Jenis Data 

  Penelitian kualitatif menggunakan data berupa: teks, kata-kata tertulis, frasa-

frasa atau simbol-simbol yang menggambarkan atau merepresentasikan orang-orang, 

tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial. 

1.10.6 Sumber Data 

a. Data Primer   

   Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti. 

Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara kepada 
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beberapa anggota Pemerintah Kabupaten Sleman, Pihak swasta yang 

bersangkutan dan Masyarakat yang ikut terlibat dalam pengelolaan wisata edukasi 

Jogja Exotarium. 

b. Data Sekunder 

  Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh 

peneliti seperti artikel dan dokumen-dokumen. Data sekunder guna mendukung 

penelitian ini didapat melalui data yang tersedia di website resmi wisata Jogja 

Exotarium, jurnal, artikel dan surat kabar atau berita online. 

1.4 Teknik Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi 

Cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumentasi atau 

catatan yang ada dan mencatat keadaan konsep penelitian dalam unit 

analisa. Adapun sumber datanya berbentuk dokumentasi, arsip, media 

masa, dan biografi (Darumurti, 2013). 

b. Wawancara 

Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan 

pertanyaan pertanyaan mengenai konsep penelitian. Pedoman wawancara 

yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan, depth interview (wawancara mendalam) bertanya langsung 

pada obyek penelitian. Adapun panduan wawancara dalam penelitian ini 

terlampir. 
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1.5 Teknik Analisa Data 

  Cara menganalisa data dalam penelitian ini dengan menyusun menggunakan 

analisa deskriptif, dimana data yang diperoleh diklasifikasikan, dijabarkan dengan 

bentuk kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk 

memperoleh kesimpulan. Data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, 

dan bukan berupa angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi 

tentang kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. 

Data tersebuth diperoleh dari naskah wawancara dan analisis isi. 

  Pada penelitian kualitas tidak selalu mencari sebab akibat, tetapi dapat berupa 

memahami situasi tertentu dan mencoba mendalami gejala dengan 

menginterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti 

permasalahannya sebagaimana disajikan oleh situasinya yang terjadi secara urut dan 

nyata (Darumurti, 2013). 

  Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif, 

menjelaskan fenomena secara singkat dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, 

penyajian data, dan kesimpulan (Moleong, 2009:280). 

a. Reduksi data: proses pemilihan, peusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. 

b. Penyajian data: penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk 

yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta 
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memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan 

pengambilan tindakan. 

c. Kesimpulan: tahapan akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti 

mengutarakan kesimpulan data-data yang telah diperoleh dari observasi, 

interview dan analisis isi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


