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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

a) Secara umum 

Tahapan proses collaborative governance dapat disimpulkan juga bahwa 

prosesnya sudah berjalan dengan baik jika dilihat dari 5 indikator yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu face to face, trust building, commitment to 

process, share understanding, dan intermediate outcome. 

b) Secara khusus 

1. Proses Collaborative Governance dilihat aspek 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. 

2. Aspek trust building, 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. 
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3. Aspek commitment to process, 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. 

4. Aspek 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”. 

5. Aspek Intermediate Outcome, 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. 

4.2 Saran/Rekomendasi 

1) Bagi Pihak Swasta Jogja Exotarium yaitu dapat membukakan pelatihan bagi 

masyarakat yang belum mempunyai ketrampilan tapi ingin bekerja di Jogja 
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Exotarium. Untuk kedepannya semoga Jogja Exotarium menjadi wisata 

unggulan bagi Kabupaten Sleman khususnya Desa Sendangadi  

2) Bagi Masyarakat diharapkan mampu bekerja dalam berbagai bidang dalam 

pariwisata tersebut, artinya pada sektor-sektor yang membutuhkan ketrampilan 

khusus pihak swasta tidak perlu merekrut teknisi atau karyawan dari luar 

daerah.   

3) Bagi Pemerintah Desa maupun Kabupaten semoga nanti ketika masa kontrak 

atau sewa sudah habis, Pariwisata tersebut  dapat dikelola secara bersama. 

Artinya pemrintah tidak cuman menyewakan lahan saja, akan tetapi ikut serta 

dalam mengelola Pariwisata Jogja Exotarium tidak hanya sampai shared vision, 

tetapi dapat diperluas dalam konteks partisipasi hingga kemitraan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


