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BAB III 

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN WISATA 

EDUKATIF JOGJA EXOTARIUM DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 

 

3.1. Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Edukatif Jogja  

Exotarium di Kabupaten Sleman Tahun 2019 

  Pembangunan kepariwisataan 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, 

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. 

  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 
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oleh pemerintah saja tetapi harus melibatkan sektor swasta dan masyarakat (Pitana, 

2005; Bramwell, 2007; Zhang, 2011).  

  Collaborative governance merupakan respon terhadap perubahan-perubahan 

atas pergeseran-ergeseran lingkungan kebijakan yang ada. Dimana pergeseran-

pergeseran tersebut dapat terjadi dalam bentuk jumlah aktor kebijakan yang meningkat, 

isu-isu semakin meluas atau sulit terdeteksi, kapasitas pemerintah terbatas sedangkan 

institusi-institusi di luar pemerintah meningkat serta pemikiran masyarakat yang 

semakin kritis.  

   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).  

  Pengelolaan pariwisata saat ini sudah banyak yang menggunakan konsep 

collaborative governance. Konsep collaborative governance dapat diartikan sebagai 

basis altertanif yang dinilai mampu mewujudkan percepatan dan implementasi pada 

konteks pengelolaan pariwisata. Collaboratiove governance merupakan sebuah yang 

di dalamnya melibatkan berbagai stakeholders yang terkait seperti pemerintah, 

masyarakat, dan tentu pihak swasta yang masing-masing mengusung kepentingan 

dalam mencapai tujuan Bersama (Cordery, 2004; Hartman et al., 2002). 
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  Penerapan sistem collaborative governance dimaksudkan agar dalam 

mengelola urusan publik pemangku kepentingan juga dapat melibatkan masyarakat 

secara umum dan juga pihak swasta agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang 

prima. Realitas menunjukkan bahwa beberapa permasalahan dalam tata kelola 

pemerintahan disebabkan karena kurangnya SDM pemerintah secara kuantitas, selain 

itu anggaran yang dialokasikan tidak masksimal, dan lain sebagainya. Tentu persoalan-

persoalan inilah yang dapat dijawab dengan menggunakan konsep baru yaitu 

collaborative governance. Dimana semua stakeholders yang terlibat tahu dan paham 

tugas masing-masing yang nantinya dapat mewujudkan tujuan bersama.  

  Berbicara soal konsep collaborative governance membutuhkan modal 

komponan yang kuat dengan pihak-pihak yang terlibat diantara pemahaman bersama , 

membangun kepercayaan, dialog tatap muka, komitmen terhadap proses, dan ada 

outcome bersama yang dicapai. Hal ini tentu tidak mudah, terkadang 

ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya dan pengetahuan di antara stakeholders 

merupakan masalah umum yang sering terjadi dalam tata kelola kolaboratif.  

  Sebuah proses tata kelola kolaboratif tergantung pada pencapaian siklus yang 

baik antara komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman, dan hasil. Proses 

kolaboratif diawali dialog tatap muka dengan komunikasi yang mendalam di antara 

pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi kesempatan dan mendapatkan capaian 

bersama. Yang ditekankan adalah, dialog atau tatap muka merupakan inti dari proses 

membangun kepercayaan, memahami bersama dan memiliki komitmen terhadap 

proses. 
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 Dalam penelitian ini akan dijelaskan collaborative governance dalam 

pengelolaan wisata edukasi jogja exotarium di Kabupaten Sleman dengan indikator 

Proses collaborative governance Anshel dan Gash (2007) dapat diukur menggunakan 

indikator sebagai berikut: 

a. Face to face 

b. Trust building 

c. Commitment to process 

d. Share understanding 

e. Intermediate outcome 

  Sebelum menjelaskan tentang proses collaborative governance dalam 

pengelolaan wisata edukatif dipaparkan tentang stakeholders yang terlibat. Kolaborasi 

antar ketiga pilar terjadi karena adanya keterbatasan dari masing-masing stakeholder. 

Dari keterbatasan tersebut maka diperlukannya kolaborasi untuk mewujudkan visi 

bersama guna  mencapai sebuah tujuan  (Zaenuri,  2015). 

 Secara lebih jelas peran dan fungsi collaborative governance masing-masing 

stakeholders dalam pengelolaan wisata edukasi Jogja Exotarium adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.1. Tabel Collaborative Governance 

No Pihak Pelaku Peran 

1. Pemerintah  Pemerintah 

Desa 

Sendangadi  

Pengawasan dan control, 

serta perijinan 

2. Swasta CV. Jogja 

Gemali 

Exotama 

Menjalankan 

operasional wisata 

edukasi 
3. Masyarakat Karyawan 

(SDM) 

Tenaga Kerja 

Sumber: Data diolah bersadarkan wawancara, 2019. 

 Berdasarkan  paparan  tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 3 stakeholders 

yang  mempunyai  peranan   penting dalam  terwujudnya proses collaborative  yang 

baik.  Di antaranya adalah  pemerintrah Desa Sendangadi yang  mempunyai peran 

sebagai  pengawasan  dan   kontrol  atas  pengelolaan  Jogja Exotarium  tersebut, serta  

melakukan  perijinan  bagi perusahaan   yang ini menyewa  lahan  pemerintah Desa 

Sendangadi, Sleman.  Kemudian,  stakeholders yang kedua adalah pihak swasta yang 

di dalam ini adalah CV. Jogja Gemali Exotama yang mempunyai peranan yang 

signifikan dalam proses collaborative governance pengelolaan wisata edukatif Jogja 

Exotarium ini yaitu sebagai pengelola atau pihak yang menjalankan operasional wisata 

edukasi tersebut. Kemudian, yang terakhir adalah masyarakat desa Mulungan Kulon 

sendiri yang berperan sebagai karyawan atau pegawai di wisata edukatif tersebut. 
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3.2. Proses Collaborative Governance 

3.2.1  Face to Face (Tatap Muka) 

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 (Ansel dan Gash, 2007). Dialog secara langsung dilakukan sebelum 

pembangunan Jogja Exotarium untuk memperoleh ijin beroparasi baik dari Pemerintah 

Kabupaten Sleman maupun Pemerintah Desa Sendangadi. Dialog yang dilakukan 

berjalan dengan baik. Perijinan yang paling pokok adalah dengan Pemerintah Desa 

Sendangadi, Mlati, Sleman. Kemudian, pihak Pemerintah Kabupaten Sleman dengan 

menyetujui Bupati Sleman membuat IMB. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Kepala 

Desa Sendangadi, yaitu Bapak Drs H.Damanhuri, MBA., MM. yang mengatakan 

bahwa: 

“pertama, itu kan tanah kas desa, kemudian Jogja Exotarium membuat 

surat ijin ke desa karena tanah kas desa ini kan termasuk tanah Gubernur. Jadi, 

harus mengikuti aturan atau ijin dari Gubernur. Kemudian dari desa tidak ada 

masalah, lalu pemerintah desa membuatkan surat permohonan ke Gubernur 

melalui rekomendasi dari camat. Setelah itu, dari camat ke Dinas Pertanahan 

dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, selanjutnya diteliti dan peninjauan ke 

lokasi. Baru diproses ke Kabupaten kemudian dari Kabupaten didiskusikan 

oleh dinas-dinas terkait. Contohnya: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas 

Pariwisata, dll. Kemudian dikirim atau dilanjutkan ke Sekda dan disetujui 

diajukan ke Bupati. Dari Bupati kemudian ke Dinas Pertananan dan Tata Ruang 

Provinsi. Disini diteliti kembali oleh Dispentaru Provinsi. Setelah diteliti dicek 

tidak ada masalah maka diajukan ke Gubernur dan ditandatangani” 

(Wawancara dengan Kepala Desa Sendangadi, Bapak Damanhuri pada tanggal 

10 Januari 2019). 
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 Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses perijinan 

mendirikan objek wisata di Desa Sendangadi, yaitu Jogja Exotarium tersebut kuncinya 

ada di Pemerintah Desa. Dari Pemerintah Desa ketika menyetujui maka nantinya akan 

dilanjutkan kepada Dinas-dinas terkait, Bupati, hingga Gubernur Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Bapak Damanhuri selaku Kepala Desa Sendangadi 

menyebutkan pertimbangan dan alasan mengapa Jogja Exotarium disetujui dan 

disepakati menjadi salah satu wisata di Desa Sendangadi, ada dua hal penting yang 

disampaikan pertama adalah dengan adanya pariwisata di Desa maka akan menambah 

orang atau masyarakat berkunjung di Desa dan hal tersebut menjadikan desa populer 

atau dikenal banyak orang, sehingga desa tersebut dapat maju karena dengan adanya 

wisata tersebut otomatis akan menambah kas desa. Kemudian yang tidak kalah penting 

adalah adanya wisata tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga 

mengurangi pengangguran yang ada di Desa Sendangadi.  

Tanah Kas Desa adalah salah satu jenis kekayaan desa sebagaimana di sebutkan 

dalam Baba II pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2007 

tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Karena tanah kas desa merupakan 

kekayaan desa maka pengelolaannya harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, 

kepastian hokum, keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai serta harus 

mendapatkan persetujuan dari BPD dan pengelolaan kekayaan desa harus berdaya guna 

dan berhasil guna auntauk meningkatkan pendapatan desa. 

Disamping hal tersebut, dialog tersebut dilakukan diawali dengan penyampaian visi 

dari masing-masing institusi, yaitu pemerintah dan pihak Jogja Exotarium. Visi dan 
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misi dari masing-masing institusi menemui titik terang yang baik, masing-masing 

stakeholders menginginkan dengan adanya wisata tersebut dapat menambah income 

pihak pengelola, menambah pengunjung dari luar daerah, dan juga tentu mengurangi 

jumlah pengangguran yang ada di Desa Sendangadi. Kedua belah pihak sepakat bahwa 

nantinya wisata tersebut dapat memberdayakan masyarakat sekitar. Perijinan 

pembangunan Jogja Exotarium didukung oleh surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Desa Sendangadi No. 143/168/KD/2017 tentang permohonan pemanfaatan tanah kas 

Desa dengan cara sewa untuk usaha desa wisata agro, Taman Edukasi Pertanian, 

Peternakan, Perikanan, dan Outbond Training kepada Bupati Sleman melalui Camat 

Mlati. Kemudian Setelah itu, Pemerintah Kecamatan Mlati membuat surat 

rekomendasi yang ditujukan oleh Bupati Sleman tentang sewa-menyewa tanah kas 

Desa Sendangadi, beserta Keputusan Kepala Desa Sendangadi Nomor: 

69/KEP.KADES/2017 tentang persetujuan pemanfaatan tanah kas Desa Sendangadi di 

Padukuhan Karangeneng dan Duwet dengan cara sewa untuk usaha Desa Wisata. 

Kemudian ijin gubernur terkait dengan pemanfaatan tanah kas Desa diatur dalam 

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017. Seperti apa 

yang dikatakan oleh Bapak Damanhuri selaku Kepala Desa Sendangadi yang 

menyebutkan bahwa: 

“iya mas, jadi kenapa kami dari pemerintah desa menyetujui ya karena 

alasan itu tadi, sebelum memberikan ijin kita diskusi dulu, ada perjanjian di 

antara kedua belah pihak. Jadi dari Jogja Exotarium dan kami sepakat nanti 

dengan adanya wisata itu salah satunya bisa memberdayakan, mempekerjakan 

masyarakat sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Desa kami ini” 

(Wawancara dengan Kepala Desa Sendangadi, Bapak Damanhuri pada tanggal 

09 Januari 2019).  
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses dialog atau face to face 

pihak Jogja Exotarium sebagai pengelola wisata dan pihak pemerintah yang mana juga 

mewakili masyarakat sekitar berjalan dengan baik dan lancar. Proses yang tidak 

memakan waktu cukup lama sekitar satu tahun menghasilkan visi bersama untuk 

mencapai tujuan yang sama pula. Masing-masing stakeholders nantinya dapat 

merasakan manfaat dari adanya wisata ini. 

Tanah kas desa yang dimanfaatkan adalah seluas 71.360 m2. Pemanfaatan tanah 

kas Desa Sendangadi disewa selama 20 (dua puluh tahun) oleh pihak Jogja Exotarium 

(Surat Keputusan Kepala Desa Sendangadi, 2017). Kemudian, ditambah dengan 

pernyataan dari pihak penyewa yang menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan ijin 

Pemanfaatan tanah kas Desa kepada pihak lain, tidak mengubah peruntukkan 

pemanfaatan lahan selain yang diijinkan dan tidak akan menambah keluasan 

pemanfaatan tanah kas Desa yang diijinkan. Selain hal tersebut, dari Badan 

Permusyawaratan Desa, Desa Sendangadi juga sudah menyetujui pemanfaatan tanah 

kas Desa tersebut melalui Surat Keputusan Nomor 5/BPD/2017 pada tanggal 2 Agustus 

2017. 

3.2.2 Trust Building (Membangun Kepercayaan) 

Membangun kepercayaan artinya bahwa para pihak yang terlibat memang 

mempunyai niatan yang sama untuk mengambil kebijakan yang terbaik untuk semua 

pihak (Ansel dan Gash, 2007). Trust Building dimulai dengan dengan membangun 

komunikasi antar berbagai pihak yang terlibat, dan sudah sejak lama, hubungan antar 
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lembaga kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah yang baik sangat mendukung 

upaya saling membangun kepercayaan. Lembaga tersebut membangun kepercayaan 

dengan tidak pernah membedakan anggota atas dasar suku, agama, ras, dan golongan. 

Lembaga yang terlibat antara lain CV. Jogja Gemali Exotama sebagai pengelola, 

Pemerintah Desa, dan juga masyarakat sekitar.  

Masing-masing pihak dalam membangun kepercayaan sudah baik, terbukti 

dengan adanya komunikasi sebelum pembangunan Jogja Exotarium. Komunikasi yang 

dibangun dilakukan melalui dialog, misalnya dengan rapat pertemuan dan juga 

sosialisasi. Sehingga dari pemerintah desa maupun masyarakat sama-sama mengetahui 

niat dan tujuan dari pihak Jogja Exotarium membangun pariwisata di Kawasan Desa 

Sendangadi tersebut. Seperti apa yang dikatakan oleh bapak Damanhuri selaku Kepala 

Desa Sendangadi, menyebutkan bahwa: 

“ya tentu sebelum pembangunan itu, ya kami harus sama-sama percaya 

dulu, dan sampai saat ini kami dari pemerintah pun percaya kepada pihak Jogja 

Exotarium karena ya sesuai dengan perjanjian ya ada, bahwa kan sudah bilang 

ketika wisata itu dibangun ya nanti masyarakat sini akan banyak diberdayakan. 

Dan pihak sana membuktikan itu, dan kerjasama kita juga berjalan dengan baik 

sampai saat ini karena saling percaya itu tadi” (Wawancara dengan Bapak 

Damanhuri selaku Kepala Desa Sendangadi pada tanggal 09 Januari 2019). 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa tersebut dapat disimpulkan bahwa 

masing-masing pihak sudah mencapai kesepakatan yang baik dan sudah percaya satu 

sama lain. Adanya suatu collaborative governance salah satunya harus didasarkan pada 

suatu kepercayaan antar stakeholders. Hal ini sudah dilakukan oleh pihak swasta 

maupun pemerintah desa dan masyarakat dengan cukup baik. Walaupun memang 

hingga saat ini kerjasama yang dilakukan adalah sesuai dengan kesepakatan awal yaitu 
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memberdayakan masyarakat atau warga sekitar. Diperkuat lagi dengan pernyataan dari 

bapak Agung selaku manajer Jogja Exotarium yang mengatakan bahwa: 

“tentu kami disini mencoba untuk membangun kepercayaan dari 

masing-masing pihak ya, ya pemerintah desanya dan juga masyarakat. Jangan 

sampai nantinya masyarakat dan pemerintah merasa dirugikan dengan adanya 

wisata ini, harus saling memberikan manfaat satu sama lain. Itu yang kita 

bangun sejak awal, sehingga sampai saat ini komunikasi kami dengan 

pemerintah desa dan masyarakat ya baik-baik saja” (Wawancara dengan pihak 

Jogja Exotarium, Bapak Agung selaku manajer pada tanggal 3 Januari 2019). 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Pihak CV. Jogja Gemali 

Exotama mempunyai etikat baik dengan pemerintah desa dan masyarakat, sehingga 

timbul kepercayaan masing-masing pihak. Pihak Swasta yaitu CV. Jogja Gemali 

Exotama mendapatkan pemasukan dari wisata tersebut, kemudian dari pemerintah desa 

juga mendapatkan pemasukan, juga desa menjadi maju dan banyak dikenal orang, 

kemudian dari masyarakat sendiri diberdayakan sehingga mengurangi pengangguran 

di Desa tersebut. 

3.2.3 Commitment to Process 

Comitment to Process merupakan komitmen atau kesepakatan untuk melaksanakan 

suatu proses tertentu guna mencapai tujuan bersama yang diinginkan Ansel dan Gash, 

2007). Saling berbagi komitmen, berarti Mereka saling tergantung satu sama lain untuk 

mengatasi permasalahan dan solusi, bahwa proses ini merupakan milik bersama, dan 

Saling terbuka untuk mendapatkan manfaat bersama.  

Dalam hal ini, antara Pemerintah Desa, masyarakat sekitar, dan CV. Jogja Gemali 

Exotama saling berbagi komitmen. Pemerintah Desa bergantung dengan pihak swasta 

dalam pemasukan desa melalui penyewaan lahan, masyarakat sekitar bergantung 
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dengan pihak swasta agar diberdayakan, kemudian CV. Jogja Gemali Exotama sebagai 

swasta membutuhkan lahan, masyarakat untuk menyediakan tempat edukasi, cathering 

dan sebagainya. Sesuai dengan pernyataan dari pihak Jogja Exotarium yang 

mengatakan bahwa: 

“ya tentu kami saling menggantungkan ya, dan komitmen setelah 

adanya persetujuan bersama. Kami nggak akan bisa apa-apa, nggak akan bisa 

mendirikan wisata ini tanpa persetujuan Pemerintah Desa Sendangadi, dan jika 

tanpa adanya dukungan masyarakat kami juga pasti nggak akan bertahan lama 

sampai hamper 2 tahun ini mengelola pariwisata edukasi ini. Masyarakat sangat 

kooperatif mas, kami kalau dibilang bekerja sama memang lebih banyak ke 

masyarakat karena jika kami butuh lahan untuk edukasi pertanian, peternakan, 

perikanan kami minjam ke warga dan alhamdulillah mereka mau membantu 

dengan senang hati. Kemudian kalau kita ada acara outbound, gathering, dan 

lainnya yang menyiapkan cathering atau makanannya ya masyarakat sini. 

Kalau nggak dari masyarakat ya dari siapa mas, kita sama-sama pahamlah biar 

semuanya berjalan dengan lancar ya harusnya saling tau manfaat masing-

masing” (Wawancara dengan bapak Akbar selaku direktur Jogja Exotarium 

pada tanggal 9 Januari 2019). 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing 

stakeholders yang terlibat sudah mengetahui porsi masing-masing dalam collaborative 

governance. Juga, masing-masing stakeholders dapat mengambil manfaatnya dari 

adanya collaborative governance. Sehingga commitment to process yang ada pada 

collaborative governance pengelolaan wisata edukasi tersebut sudah berjalan dengan 

baik hingga saat ini. 

3.2.4 Share Understanding 

Saling berbagi pengertian dan pemahaman bahwa Misi dari Forum ini adalah 

tanggung jawab bersama, meidentifikasi permasalahan agar mempunyai pemahaman 
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yang sama, dan meidentifikasi nilai-nilai dasar yang menjadi dasar bagi proses ini 

(Ansel dan Gash, 2007). 

Dalam pengelolaan Jogja Exotarium masing-masing pihak yang terlibat sudah 

memahami visi dan misi dari adanya Jogja Exotarium tersebut. Artinya bahwa masing-

masing pihak sudah paham dan mengerti tanggungjawab dari collaborative 

governance. Selain hal tersebut, masing-masing pihak paham dan mengerti perannya, 

yaitu pemerintah desa memberikan ijin atas penggunaan tanah kas desa, masyarakat 

memberikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pihak Jogja Exotarium misalnya, lahan 

pertanian, lahan perikanan dll. Selain hal tersebut, masyarakat memiliki peran strategis 

dalam menyediakan cathering saat ada agenda dari Jogja Exotarium misalnya 

outbound, gathering, rapat, dll. Kemudian, pihak swasta yaitu CV. Jogja Gemali 

Exotama sebagai pihak pengelola wisata edukasi tersebut. Seperti apa yang dikatakan 

oleh Bapak Akbar selaku direktur wisata edukasi Jogja Exotarium, yang menyebutkan 

bahwa: 

“sesuai dengan perjanjian kami, bahwa masing-masing pihak 

mempunyai perannya sendiri-sendiri. Pemerintah ngeluarin ijin, masyarakat 

menyediakan tempat, jadi pegawai, menyediakan cathering. Sedangkan kami 

dari CV. Jogja Gemali Exotama sebagai pengelola. Saya kira dari pemerintah 

desa, masyarakat, dan kami sudah paham akan hal itu” (Wawancara dengan 

bapak Akbar selaku direktur Jogja Exotarium pada tanggal 9 Januari 2019). 

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dari pemerintah desa, 

masyarakat, dan pihak Jogja Exotarium sudah paham dan mengerti akan peran masing-

masing dan share understanding dari dulu hingga sekarang berjalan dengan baik. 
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Didukung oleh pernyataan Kepala Desa Sendangadi, Bapak Damanhuri yang 

menyatakan bahwa: 

“kami sudah diskusi dengan pihak swasta, sudah ada sosialisasi visi 

misinya, kami kira tentu masing-masing pihak mendapatkan manfaat dari 

wisata ini. Dan kami sama-sama paham tentu dengan adanya wisata ini kami 

paham akan peran masing-masing itu ngapain aja. Ya kami tentu yang 

memberikan ijin buat mereka supaya mereka bisa menggunakan tanah kas desa 

ini, kemudian mereka setelah menggunakan lahan tersebut ya memberikan 

manfaat kepada kami dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, 

dan memberdayakan masyarakat sini” (Wawancara dengan Bapak Damanhuri 

selaku Kepala Desa Sendangadi pada tanggal 10 Januari 2019). 

Dari penyataan di atas dapat disimpukan bahwa share understanding masing-

masing pihak sudah dibuktikan berjalan dengan baik. Sesuai dengan misi yang ada di 

Jogja Exotarium yaitu “ikut serta terlibat membangun dan mengembangkan wisata 

yang berada di Wilayah Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, 

Daerah Istimewa Yogyakarta”, serta pemberdayaan masyarkakat lokal. Hal ini juga 

sesuai dengan misi pemerintah desa Sendangadi yaitu “meningkatkan pembangunan 

infrastruktur tingkat desa dan dusun untuk memperlancar kegiatan perekonomian 

sosial, budaya, dan keolahragaan”. 

3.2.5 Intermediate Outcome 

Intermediate outcome adalah hasil-hasil sementara atas proses yang sedang 

berlangsung yang memberi manfaat dan bernilai strategis (Ansel dan Gash, 2007).  

Dalam collaborative governance pengelolaan wisata edukasi Jogja Exotarium ini dari 

awal peresmian pada tanggal 23 Desember 2017 sampai saat ini, hasil yang sudah 

didapat yaitu masyarakat diberdayakan dalam berbagai kegiatan. Contohnya menjadi 
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karyawan Jogja Exotarium, menyediakan cathering, menyediakan media pertanian, 

perikanan dan lahan parkir. Memberikan atau menambah kas bagi desa yang meliputi 

tiga dusun yaitu Karanggeneng, Mulungan Kulon dan Duwet. Bagi pemerintah desa 

khususnya dengan adanya wisata edukasi ini manfaat yang didapat adalah 

mensejahterakan masyarakatnya, banyak masyarakat yang tidak menganggur lagi, dan 

juga dapat meningkatkan perekonomian desa itu sendiri. Kemudian, bagi pengunjung 

wisata edukasi tersebut tentunya mendapatkan fasilitas edukasi dengan biaya yang 

terjangkau, contohnya edukasi pertanian, perikanan, satwa, dll.  

Dengan adanya kemanfaatan tersebut, masyarakat dan pihak swasta pengelola Jogja 

Exotarium dapat menjadi mitra kerja yang baik. Masing-masing pihak saling 

membutuhkan dan saling menguntungkan. Dengan adanya intermediate outcome yang 

jelas seperti saat ini, tentunya kedepannya akan membawa kemanfaatan yang lebih 

banyak lagi bagi masing-masing pihak. 

Secara lebih jelas peran dan fungsi collaborative governance masing-masing 

stakeholders dalam pengelolaan wisata edukasi Jogja Exotarium adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.1. Tabel Collaborative Governance 

No Pihak Pelaku Peran 

1. Pemerintah  Pemerintah 

Desa 

Sendangadi  

Pengawasan 

dan control, 

serta perijinan 
2. Swasta CV. Jogja 

Gemali 

Exotama 

Menjalankan 

operasional 

wisata edukasi 
3. Masyarakat Karyawan 

(SDM) 

Tenaga Kerja 

Sumber: Data diolah bersadarkan wawancara, 2019. 

Dampak adanya collaborative governance dalam pengelolaan wisata edukasi Jogja 

Exotarium memberikan dampak yang baik dan positif bagi semua kalangan yang 

terlibat yaitu dapat memberdayakan masyarakat, menambah kas desa, menambah 

pendapatan daerah dibidang pariwisata, dan menjadikan desa lebih maju dan dikenal 

banyak orang. 

 

 

 

 

 

 

 


