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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Pasuruan memiliki banyak potensi wisata yang dapat di 

kembangkan dan mempunyai prospek yang menjanjikan apabila Pemerintah 

Kabupaten Pasuruan dapat mengelola wisata tersebut secara profesional dan 

berkelanjutan. Berdasarkan dari salah satu misi Bupati Pasuruan untuk 

mewujudkan tata kehidupan sosial-masyarakat yang aman, tenteram, religius, 

harmonis, serta berkebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pasuruan 

dengan Dinas lain yang terkait pada saat ini sedang menggarap salah satu wisata 

lokal yaitu wisata budaya sejo yang berada di Dusun Sejo, Desa Karangrejo 

Kabupaten Pasuruan. 

Pencanangan Dusun Sejo, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol sebagai 

wisata budaya telah dilaksanakan oleh Bupati Pasuruan yaitu HM Irsyad Yusuf 

dengan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan, Asisten II Sekda 

Kabupaten Pasuruan, Achmad Zainuddin, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten 

Pasuruan, Heri Yitno dan Kabag Perekonomian, Sumantri. Acara tersebut 

berlangsung pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014. Bupati Pasuruan 

melakukan pemukulan gong dan penandatanganan prasasti sebagai tanda 

dicanangkannya Dusun Sejo sebagai Kampung Budaya-nya Kabupaten Pasuruan. 

Harapan dengan adanya kampung budaya ini ialah warga dapat terus bersemangat 

untuk menjadikan dusun Sejo sebagai gudangnya kebudayaan di Kabupaten 

Pasuruan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan khususnya Dinas Pariwisata 
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dan Kebudayaan akan memberikan perhatian dalam bentuk keuangan untuk 

membangun sarana dan prasarana serta kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh 

warga Dusun Sejo (pasuruankab.go.id). 

Latar belakang pengembangan wisata budaya Dusun Sejo ialah karena di 

daerah terebut terdapat seniman sekaligus pelukis Jupri Abdullah yang terkenal 

dengan lukisan super mini. Beliau sangat antusias untuk mengajar melukis kepada 

warga khususnya generasi-generasi muda Dusun Sejo. Menurut Jupri Abdullah, 

Kampung Budaya merupakan perwujudan upaya untuk menggeliatkan kearifan 

budaya lokal yang sepertinya sudah mulai banyak ditinggalkan oleh generasi muda, 

salah satunya seni lukisan dan kesenian jaran kepang. Kesenian jaran kepang 

sekarang ini kurang begitu diminati kalangan muda padahal kesenian ini 

mengandung unsur olahraga. Selain itu terdapat kesenian yang terdapat di kampung 

budaya Dusun Sejo seperti seni tari reog, seni karawitan yang sudah lama melekat 

di masyarakat tersebut dari generasi ke generasi sekitar 20 tahun lamanya akan 

tetapi kesenian tersebut mulai memudar sebelum dicanangkannya Dusun Sejo 

sebagai kampung budaya. Maka dari itu Pelukis Jupri Abdullah mengangkat seni 

dan budaya di dusun sejo dengan harapan dapat dapat melestarikan kebudayaan dan 

daapt ditiru oleh kampung lainnya. 

Kampung Sejo sekarang ini menjadi sentral budaya Pasuruan. 

Pengembangan karakter budaya di daerah ini tidak terlepas dari upaya seniman 

Jupri Abdullah yang mengadakan kegiatan dialog ataupun diskusi bersama. Hasil 

dari kegiatan tersebut ialah berupa penciptaan brand untuk mengenalkan kampung 

budaya di kalangan masyarakat luas. Sebagai perwujudan kampung budaya, rumah-
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rumah warga kini dihiasi dengan ornamen lukisan dan karya seni budaya yang 

bernilai tinggi. Pun buah karya masyarakat ini mengandung nilai moralitas, seperti 

upaya memerangi narkoba dengan memvisualisasikan dampak negatif peredaran 

dan penggunaan narkoba dalam bentuk lukisan (news.okezone.com). Hal tersebut 

tentu memicu daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke kampung budaya. Selain 

itu juga, kampung budaya Dusun Sejo ini kerapkali berkesempatan untuk mengisi 

beberapa acara budaya seperti acara Padang Bulan Seni dan Tari yang 

diselenggarakan di Candi Jawi Prigen Pasuruan pada tanggal 11 Juni 2016. 

Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Pasuruan mengembangkan wisata budaya Dusun Sejo sebagai 

representasi budaya lokal. Dalam pengembangan Dusun Sejo sebagai Kampung 

budaya tentu tidak hanya melibatkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan saja, akan 

tetapi para stakeholders dan masyarakat sekitar juga berperan aktif didalamnya. 

Keterlibatan pemerintah dan masyarakat ini tak lain ialah agar pembangunan 

selaras dengan kebutuhan masyarakat dengan asumsi masyarakat lebih mengetahui 

potensi daerahnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Muallisin (2007: 8) bahwa 

model pendekatan masyarakat (community approach) menjadi standar baku bagi 

proses pengembangan pariwisata di daerah pinggiran, dimana melibatkan 

masyarakat didalammnya adalah faktor yang sangat penting bagi kesuksesan 

produk wisata. Pendapat ini diperkuat oleh Raharjana (2012: 235-236) yang 

mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan apapun bentuknya, termasuk 

pariwisata sudah semestinya melibatkan masyarakat sebagai subjek. Warga 

setempat diberi hak mutlak untuk ikut menentukan masa depan. Selain itu lewat 
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penerapan metode participatory approach, tidak ada terjadi kegagalan model 

pembangunan sebelumnya yang cenderung tidak partisipatif. Hal ini juga 

dikemukakan oleh Rahwmawati, Noor, Wanusmawati (2014: 641) bahwa 

keberhasilan pelaksanaan inovasi di daerah tidak sendiri oleh pemerintah daerah, 

akan tetapi membutuhkan sinergi dengan stakeholders lainnya. Namun 

permasalahan di lapangan seringkali karena kurangnya keterlibatan stakeholders 

lain. Padahal kerjasama antar stakeholders termasuk masyarakat sangat 

berpengaruh dalam pengembangan suatu wisata. Berdasarkan beberapa penelitian 

terdahulu dapat disimpulkan bahwa partisipasi dari pemerintah dan masyarakat 

sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan yang dalam hal ini 

merupakan pengembangan pariwisata. Kurangnya partisipasi dari pemerintah, 

masyarakat dan koordinasi dari beberapa stakeholders membuat pembangunan 

tidak berjalan sesuai rencana. 

Permasalahan yang terjadi dalam konteks pengembangan wisata kampung 

budaya ini yaitu kurangnya peran atau keikutertaan pemerintah dalam 

pengembangan kampung budaya Dusun Sejo, padahal masyarakat sangat antusias 

untuk mengembangkan kampung tersebut. Selain itu kendala yang dihadapi oleh 

pengelola kampung budaya Dusun Sejo dalam pengembangannya yaitu karena 

keterbatasan dana dimana di daerah terebut mayoritas masyarakatnya menengah 

kebawah. Hal ini dapat dilihat pada fakta bahwa hingga saat ini belum terdapat 

peningkatan yang signifikan dalam proses pengembangan kampung budaya. 

Padahal sinergitas antar pihak sangat penting guna melancarkan pengembangan 

wisata budaya ini. Adapun beberapa permasalahan terkait keterlibatan antar pihak 
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ini ialah kurangnya komunikasi antar pihak dan kurangnya tanggungjawab dalam 

mengelola maupun mempromosikan kampung budaya. Sehingga dari permasalahan 

tersebut, pengenalan kampung budaya di kalangan khalayak umum masih belum 

secara optimal.  

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini akan membahas tentang model 

kerjasama antar stakeholders dalam pengembangan wisata budaya Dusun Sejo. 

Adapun peneliti akan membahas dari mulai tahap penyusunan, pelaksanaan, hingga 

evaluasi yang menjelaskan seputar model dari pengembangan wisata budaya secara 

komprehensif. Penelitian ini dirasa sangat penting mengingat di era globalisasi saat 

ini tengah berlangsung pemudaran budaya atau ciri khas daerah di kalangan muda 

yang mereka lebih condong dengan budaya luar. Pun juga terdapat beberapa negara 

lain yang mencoba untuk mengklaim budaya Indonesia sebagai budayanya. Untuk 

itu diperlukan upaya dalam melestarikan budaya sebagai identitas bangsa Indonesia 

di kancah internasional.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimana model kerjasama yang dilakukan oleh stakeholders dalam 

mengembangkan wisata budaya di Dusun Sejo Kabupaten Pasuruan? 

1.2.2 Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh para stakeholders dalam hubungan 

kerjasama untuk mengembangkan wisata budaya di Dusun Sejo Kabupaten 

Pasuruan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diangkat oleh peneliti, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Mendeskripsikan dan menganalisis model kerjasama yang dilakukan oleh 

para stakeholders dalam mengembangkan wisata budaya di Dusun Sejo 

Kabupaten Pasuruan. 

1.3.2 Mengetahui hambatan yang dihadapi oleh para stakeholders dalam 

hubungan kerjasama untuk mengembangkan wisata budaya di Dusun Sejo 

Kabupaten Pasuruan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memperkaya konsep mengenai kerjasama antar 

stakeholders dalam pengembangkan wisata daerah, dan merupakan 

pengembangan teori collaborative governance. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi pemerintah dalam hal 

kerjasama antar stakeholders dalam mengembangkan wisata budaya di Dusun 

Sejo Kabupaten Pasuruan. Sedangkan manfaat untuk masyarakat yakni 

memberikan informasi terkait pengembangan wisata budaya. 
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1.5 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual menurut Singarimbun (2006: 33-34) merupakan 

abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan dengan dasar generalisasi 

dari sejumlah karakteristik kejadian atau keadaan baik kelompok maupun individu 

tertentu yang dalam judul penelitian ini yakni “Model Kerjasama Antar 

Stakeholders Dalam Pengembangan Wisata Budaya Dusun Sejo Kabupaten 

Pasuruan maka dapat diturunkan ke dalam 3 Konsep : 

1.5.1 Model Kerjasama 

Menurut Hafsah (dalam Sari, 2012:11) definisi kerjasama memiliki 

kesamaan kemitraan yakni suatu strategi bisnis yang sama-sama dilakukan oleh 

dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan 

secara bersama dengan menggunakan prinsip yang saling membutuhkan dan 

saling membesarkan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kerjasama pada 

dasarnya menunjukan bahwa ada  kesepakatan antara dua orang atau lebih yang 

saling menguntungkan, karena dalam kesuksesan usaha seseorang pasti ada 

keterlibatan orang atau pihak lain. Oleh karena itu, salah satu kunci sukses 

adalah sukses dalam kerjasama usaha. Hal tersebut diperkuat oleh Kusnadi 

(dalam Sari, 2012:11) yang mengatakan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh 

dua orang atau lebih secara bersama-sama dan diarahkan kepada suatu target 

atau tujuan tertentu. 

Model-model kemitraan yang sesuai dengan fenomena-fenomena 

hubungan kerjasama antar organisasi menurut Ambar (2004:101) yaitu: 
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1. Model Subordinate Union of Partnership, merupakan kemitraan atas dasar 

penggabungan dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan 

yang tidak seimbang satu dengan yang lain, maka hubungan yang ada 

antara atas bawah, kuat lemah, dan tidak adanya sharing serta peran yang 

seimbang. 

2. Model Linear Union of Partnership, merupakan kemitraan melalui 

penggabungan pihak yang bergabung untuk melakukan kerjasama adalah 

organisasi atau pihak yang memiliki persamaan secara relatif/ kemitraan 

melalui penggabungan pihak-pihak yang memiliki garis lurus. Kesamaan 

tersebut berupa tujuan, misi, usaha atau organisasi, status serta legalitas. 

Berdasarkan pemaparan diatas, menyimpulkan bahwa kemitraan 

merupakan suatu bentuk penggabungan yang melakukan kerjasama sesuai 

dengan visi dan tujuan bersama. 

3. Collaborative of partnership merupakan kemitraan atau kerjasama yang 

dilakukan secara garis lurus dan dalam hal ini tidak membedakan besarnya 

suatu organisasi, legalitas atau kekuatan, serta status para pihak yang 

bermitra, akan tetapi yang menjadi tekanan utama yaitu visi dan misi serta 

saling mengisi satu sama lainnya sehingga dalam kemitraan ini terjalin 

secara linear yaitu berada pada garis lurus dan tidak terjadi subordinasi 

dalam kerjasama tersebut. 

Penelitian ini akan membahas tentang koordinasi antar pihak dalam 

mengembangkan wisata budaya Dusun Sejo dengan menggunakan 

Collaborative of partnership. 
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1.5.2 Stakeholders 

Menurut Hetifah (dalam Mahfud, 2015: 2071) mendefinisikan bahwa 

Stakeholders merupakan individu, kelompok organisasi baik laki-laki atau 

perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (positif atau 

negatif) oleh suatu kegiatan program pembangunan. Hal serupa juga 

dikemukakan oleh Scheemer (dalam Mahfud, 2015: 2071) yang menyebutkan 

“Stakeholders in a process are actors persons, groups, or organizations with a 

vested interest in the policy being promoted”. Menurut Nugroho (dalam 

Mahfud, 2015: 2071-2072) stakeholders dalam program pembangunan dapat 

diklasifikasikan berdasarkan perannya, yaitu : 

1. Policy creator, stakeholders yang berperan sebagai pengambil keputusan 

dan penentu suatu kebijakan. 

2. Koordinator, stakeholders yang berperan mengkoordinasikan stakeholder 

lain yang terlibat. 

3. Fasilitator, stakeholders yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa 

yang dibutuhkan kelompok sasaran.  

4. Implementer, stakeholders pelaksana kebijakan yang di dalamnya 

termasuk kelompok sasaran. 

5. Akselerator, stakeholders yang berperan mempercepat dan memberikan 

kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran bahkan lebih 

cepat waktu pencapaiannya. 

Stakeholders yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan, Kepala Desa Karangrejo, 
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Kepala Dusun Sejo, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang turut berkontribusi 

dalam pengembangan wisata budaya Dusun Sejo.  

1.5.3 Pengembangan Wisata Budaya 

Pengembangan wisata menurut Swarbrooke (dalam Nugraheni 2012:6) 

yakni suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan atau kesatuan 

dalam hal penggunaan berbagai sumber daya serta semua bentuk aspek diluar 

pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

kelangsungan pengembangan pariwisata yang dalam hal ini yaitu terkait dalam 

pengembangan wisata budaya Dusun Sejo Kabupaten Pasuruan. 

Menurut Silberberg (dalam Wardiningsih, 2005: 16), wisata budaya 

adalah kunjungan berbagai individu dari luar komunitas asli yang termotivasi 

oleh daya tarik seni, pengetahuan, gaya hidup atau warisan yang ditawarkan 

oleh suatu komunitas, daerah, kelompok atau institusi. Wisata budaya 

merupakan wisata yang berkaitan dengan peninggalan budaya atau tempat-

tempat bersejarah dengan penekanan pada aspek pendidikan dan pengalaman 

spiritual. 

Menurut ICOMOS (dalam Wardiningsih 2005: 16), beberapa kriteria 

dalam wisata budaya dapat dilihat sebagai aktivitas pariwisata yang dinamis 

dan sangat terkait dengan pengalaman. Wisata budaya dapat dijadikan sebagai 

mencari pengalaman yang unik dan indah dari berbagai warisan masyarakat 

yang mempunyai nilai sangat tinggi terdiri dari (1) sejarah lokal, (2) bahasa 

dan dialek, (3) tradisi dan cerita rakyat, (4) metode kerja dan produk kerja, (5) 

kesenian dan musik, (6) gaya busana, (7) arsitektur yang khas, (8) sistem 
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pendidikan, (9) agama dan manifestasinya, (10) aktivitas diwaktu luang, (11) 

kerajinan tangan, (12) makanan, (13) festival atau perayaan. Snyder dan 

Catasene (1979) memberikan enam tolak ukur untuk menentukan nilai warisan 

budaya yang terdiri dari (1) kelangkaan, (2) kesejarahan, (3) estetika, (4) 

superlativitas, (5) kejamakan, (6) kualitas pengaruh. Tiga tolak ukur 

ditambahkan oleh Budiharjo (dalam Wardiningsih 2005: 16) yaitu berkaitan 

dengan nilai sosial, nilai komersial, dan nilai ilmiahnya. Warisan budaya 

merupakan faktor utama untuk menarik pengunjung. Apabila tidak dikelola 

dengan baik dapat merusak fisik, kesatuan, karakteristik tapak atau lingkungan, 

yang pada akhirnya tidak akan menarik lagi bagi pengunjung. 

Menurut Silberberg (dalam Wardiningsih, 2005: 17), bahwa 

kemampuan untuk menarik atau meningkatkan lama tinggalnya pengunjung 

berhubungan erat dengan delapan faktor yang mempengaruhinya, yaitu: 

1. Kualitas produk yang ada dibenak konsumen, 

2. Kesadaran akan kemampuan untuk menarik pengunjung, 

3. Pelayanan terhadap konsumen, 

4. Daya dukung kawasan, 

5. Pengembangan produk kebudayaan yang dianggap unik atau istimewa, 

6. Kenyamanan dan keamanan, 

7. Dukungan dan keterlibatan masyarakat setempat, 

8. Kemauan dan komitmen pengelolaannya. Untuk membuat wisata budaya 

bertahan dalam jangka waktu yang lama, dibutuhkan investasi dalam 

bentuk waktu, energi dan uang yang tidak sedikit. 
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Pada penelitian ini akan membahas tentang model kerjasama yang 

dilakukan oleh para stakeholders terkait untuk mengembangan wisata budaya 

yang terletak di Dusun Sejo Kabupaten Pasuruan, dimana pada wilayah 

tersebut memiliki potensi budaya yang cukup menarik untuk dikembangkan. 

 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan caranya 

mengukur variabel, definisi operasional juga merupakan suatu informasi ilmiah 

yang amat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama 

(Moenir, 2001 :27). 

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup: 

1.6.1 Kerjasama dalam tahap penyusunan program 

Kerjasama antar stakeholder ini dapat dipahami sebagai koordinasi 

antar pihak dalam menyusun program pengembangan kampung budaya Dusun 

Sejo. Yang dimaksud stakeholders disini ialah pemerintah daerah, baik Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Desa, Kepala Dusun, dan seniman. Selain 

itu peneliti juga akan mendeskripsikan keterlibatan masyarakat dalam 

pengembangan kampung budaya ini. Model kerjasama yang digunakan peneliti 

ialah model collaborative of partnership yang akan menggambarkan tentang 

keselarasan, kesepahaman, kesamaan komitmen antar pihak dalam 

mengembangkan kampung budaya Dusun Sejo. Dalam hal ini Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan beserta seniman sebagai stakeholders berdiskusi di dalam 

sebuah forum untuk menyaring program pengembangan yang sesuai dengan 
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visi dan misi Bupati Pasuruan selama 5 tahun, yang dalam hal ini 

pengembangan tersebut ditujukan untuk wisata budaya di Dusun Sejo. 

1.6.2 Kerjasama dalam pelaksanaan program, meliputi promosi wisata budaya, 

penyediaan infrastruktur, koordinasi antar implementor.  

Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan kerjasama antar 

stakeholders termasuk masyarakat dalam melaksanakan program 

pengembangan Dusun Sejo sebagai kampung budaya. Dukungan masyarakat 

berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholders 

dalam proses pelaksanaan program. Penegasan diatas membuktikan bahwa 

setiap implementasi program tetap membutuhkan dukungan masyarakat atau 

partisipasi masyarakat sebagai stakeholders. Dinas yang terkait dalam 

pengembangan wisata budaya dusun sejo seringkali mengikut sertakan 

kerajinan yang dibuat masyarakat serta seni tari yang berada di Dusun Sejo ke 

dalam event lokal maupun event daerah sebagai usaha untuk mempromosikan 

hasil karya yang dibuat oleh warga kampung budaya Sejo, selain itu Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan mempromosikan kampung budaya Sejo dengan 

mengikut sertakan penari dari kampung budaya Sejo untuk ikut serta dalam 

event daerah. 

1.6.3 Kerjasama dalam tahap evaluasi program, meliputi faktor pendukung dan 

penghambat. 

Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan mengenai kerjasama yang 

dilakukan para stakeholders beserta masyarakat dalam tahap evaluasi program 

termasuk faktor pendukung dan penghambat yang terjadi saat pelaksanaan 
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program kegiatan dalam pengembangan kampung budaya Dusun Sejo. Dinas 

Pariwisata dan kebudayaan melibatkan seniman sebagai stakeholders atau 

sebagai perwakilan masyarakat untuk melakukan evaluasi bersama mengenai 

program pengembangan wisata budaya apakah nantinya program ini berlanjut 

apa tidak dan bagaimana dampak dari program tersebut setelah dilakukan. 

Dalam hal ini peneliti akan mencari informasi di Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Pasuruan dan stakeholders lainnya yang terkait dalam 

evaluasi program pengembangan wisata budaya Dusun sejo yang sampai pada 

saat ini masih berjalan.  
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Kerangka Berpikir 

Berikut merupakan kerangka berfikir yang merupakan argument peneliti 

mengenai topik penelitian : 

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diolah peneli 

 

Asumsi: 

Lunturnya daya tarik kebudayaan di kalangan generasi muda, menjadikan 

keberadaan budaya semakin kritis. Seperti halnya seni lukis, seni karawitan, seni 

tari yang kini semakin sedikit peminatnya. Dusun Sejo memiliki potensi budaya 

yang perlu dikembangkan. 

Pencanangan Wisata Kampung Budaya Dusun Sejo sebagai Salah Satu Wujud 

Penggalakan Pelestarian Budaya. 

 

Kerjasama antar stakeholder 
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pencanangan kampung 

budaya 

 

Kerjasama dalam 

penyusunan program 
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pelaksanaan program 
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1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan langkah sistematis dalam mendapatkan 

informasi sesuai dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan metode kualiatif dimana hal tersebut dapat memudahkan peneliti 

untuk mengumpulkan data yang tersebar, kemudian dituangkan dalam suatu tema 

supaya memiliki makna dan arti yang lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif membuat peneliti dapat mengungkapkan 

situasi yang sebenarnya terjadi di lapangan (Djama’an dan Aan Komariah, 2011: 

25). 

Peneliti memilih pendekatan kualitatif dalam penelitian ini supaya dapat 

menyesuaikan dengan keadaan dilapangan dimana situsasi dapat berubah selama 

penelitian sedang berlangsung seperti halnya pada penelitian ini yaitu mengenai 

model kerjasama antar stakeholders dalam mengembangkan wisata budaya di 

Dusun Sejo Kabupaten Pasuruan (Moleong, 2007: 10). 

1.7.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian Model Kerjasama Antar Stakeholders Dalam 

Pengembangan Wisata Budaya Dusun Sejo Kabupaten Pasuruan yakni 

merupakan penelitian deskriptif dimana menurut Bogdan dan Taylor dalam 

Moleong (2002: 9) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dapat 

menghasilkan data berupa tulisan atau kata-kata lisan dari narasumber di 

lapangan sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi yang banyak terhadap 

permasalahan yang sedang diteliti  (Moleong, 2002: 9). 
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1.7.2 Subyek penelitian 

Pada penelitian model kerjasama antar stakeholders dalam 

pengembangan wisata budaya Dusun Sejo Kabupaten Pasuruan ini 

menggunakan pengambilan sampel purposive sampling atau pengambilan 

beberapa sampel subjek berbeda secara sengaja yang dilakukan oleh peneliti. 

Subjek penelitian dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Pasuruan, beberapa SKPD dan lembaga non-pemerintah yang 

terkait dalam pengembangan wisata budaya Dusun Sejo Kabupaten Pasuruan, 

berikut adalah rinciannya : 

1. Staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan 

2. Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan 

3. Kepala Desa Karangrejo 

4. Kepala Dusun Sejo 

5. Tokoh Masyarakat (Seniman) 

1.7.3 Sumber data 

Sumber data pada penelitian ini berasal dari pihak-pihak yang terlibat 

dalam pengembangan wisata budaya di Dusun Sejo Kabupaten Pasuruan, 

yakni: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer yaitu data atau keterangan yang diperoleh peneliti langsung 

dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer 

didapatkan dari hasil observasi dan wawancara peneliti yang dilakukan di 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, Kepala Desa 
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Karangrejo, Kepala Dusun Sejo, serta lembaga non-pemerintah terkait 

lainnya. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data atau keterangan yang diperoleh secara tidak 

langsung, baik dari buku bacaan mengenai model kerjasama antar 

stakeholders, dokumen dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dokumen 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dokumen Desa Karangrejo, 

internet, arsip yang bersifat dokumentasi dan memiliki keterkaitan dengan 

judul peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari data-

data dinas terkait, berita pada media masa lokal, regulasi terkait 

pengembangan wisata budaya dan lain sebagainya. 

1.7.4 Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data yang ada di 

lapangan secara akurat sesuai dengan fakta di lapangan guna untuk 

memecahkan permasalahan yang ada pada penelitian ini. Teknik pengumpulan 

data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

1.7.4.1 Observasi lapang sebagai proses penelitian, melihat, melakukan 

pengamatan, mencermati, memahami apa yang terjadi dilapangan dan apa 

saja yangdiketahui oleh para subjek dalam peneitian ini yang berkaitan 

dengan kerjasama antar stakeholders di Kabupaten Pasuruan dalam 

pengembangan wisata budaya dusun sejo. Dalam penelitian ini observasi 

dilakukan di lokasi para subyek penelitian dimana di lokasi tersebut 
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terdapat aktifitas yang dilakukan oleh para subyek penelitian, yaitu 

berlokasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan, Kantor Desa Karangrejo, dan kampung budaya Dusun Sejo. 

Kegiatan observasi ini dilakukan guna untuk memperoleh data atau 

informasi mengenai permasalahan yang terjadi dilapangan sehingga dapat 

dijadikan bukti oleh peneliti serta memeperoleh pemahaman terhadapt 

permasalahan yang terjadi dilapangan dimana dalam penelitian ini, 

observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang model 

kerjasama antar stakeholders dalam pengembangan wisata budaya di 

Dusun Sejo Kabupaten Pasuruan. 

1.7.4.2 Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Wawancara pada penelitian ini dilakukan di 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan, Kepala Desa, 

Kepala Dusun, dan lembaga non-pemerintah yang terkait dalam 

pengembangan wisata budaya di Dusun Sejo Kabupaten Pasuruan. 

1.7.4.3 Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti 

untuk melengkapi dan memperkuat data dari hasil observasi maupun 

wawancara. Dokumentasi dapat berupa dokumen resmi, gambar, foto 

sebagai bukti untuk memperkuat hasil wawancara, selain itu rekaman 

audio juga digunakan sebagai alat pembuktian telah melakukan penelitian 

di lapangan. Subyek penelitian terkait model kerjasama antar stakeholders 

dalam pengembangan wisata budaya di Dusun Sejo Kabupaten Pasuruan. 
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1.7.5 Lokasi penelitian dan fokus penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Pasuruan yang memiliki kewenangan dalam mengembangkan 

sektor pariwisata di Kabupaten Pasuruan. Selain itu penelitian ini akan 

dilakukan di Kantor Kepala Desa Karangrejo, Kantor Kepala Dusun Sejo, dan 

lembaga non-pemerintah yang terkait dalam pengembangan wisata budaya 

Dusun Sejo Kabupaten Pasuruan. Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus 

pada budaya-budaya yang ada dan dikembangkan sampai saat ini di kampung 

budaya Dusun Sejo Kabupaten Pasuruan. Budaya yang ada dan dikembangkan 

sampai saat ini yaitu seni lukisan mini, seni tari, seni reog, dan seni karawitan. 

1.7.6 Analisis data 

Pada tahapan analisis data akan dilakukan proses penyederhanaan data-

data yang telah terkumpul ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan lebih 

muda untuk dipahami. Digunakannya metode kualitatif ini membuat data yang 

akan diperoleh dalam penelitian ini bisa lebih akurat dan lengkap sehingga 

permasalahan dalam penelitian ini dapat diperoleh dan bisa ditemukan 

solusinya. Teknik analisis data dibagi menjadi beberapa tahapan yakni : 

1.7.6.1 Pengumpulan data 

Tahapan yang pertama yaitu pengumpulan data, pengumpulan data 

adalah data yang dikumpulkan melalui tahapan observasi dimana dalam 

yahapan ini dapat diperoleh data primer dan sekunder, data yang dimaksud 

dalam hal ini berkaitan dengan model kerjasama dalam pengembangan 

wisata budaya Dusun Sejo Kabupaten Pasuruan. Data yang dikumpulkam 
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didapatkan dari beberapa subjek penelitian seperti dari Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan, pengelola kampung budaya Dusun Sejo maupun pihak 

lain yang kemudian dikumpulkan untuk dipilah-pilah sesuai dengan fokus 

penelitian. 

1.7.6.2 Reduksi data 

Tahapan yang kedua yaitu reduksi data, reduksi data adalah 

pemusatan data atau pemilihan dengan melakukan penyederhanaan, 

merangkum, memilih hal-hal pokok dari data kasar yang telah didapatkan 

di lapangan atau dapat dikatakan mengubah data yang telah diperoleh 

kedalam bentuk tulisan seperti hasil wawancara dengan subyek penelitian, 

tabel, gambar atau yang dimaksud dalam hal ini yaitu data primer dan data 

sekunder. Langkah-langkah yang dilakukan dalam reduksi data yakni 

mempertajam analisis atau memilah, membagi menjadi beberapa jenis atau 

bagian terhadap data yang telah diperoleh dan didapatkan dilapangan. Data 

yang direduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian. 

Setelah data direduksi maka dapat memberikan suatu gambaran 

dimana hal tersebut dapat memberikan kemudahan terhadap peneliti untuk 

mengumpulkan data yang lainnya apabila diperlukan. Reduksi data disini 

dapat diartikan sebagai penyeleksian data-data yang telah terkumpul dari 

berbagai subyek penelitian di lapangan kedalam sebuah tulisan. Reduksi 

data ini akan disesuaikan dengan definisi opersional peneliti sehingga 

dapat mendeskripsikan secara keseluruhan model kerjasama dalam 

pengembangan wisata budaya Dusun Sejo Kabupaten Pasuruan. 
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1.7.6.3 Penyajian data 

Tahapan yang ketiga yaitu penyajian data, setelah data direduksi, 

maka langkah analisis yang harus dilakukan selanjutnya yaitu penyajian 

data. Penyajian data adalah sekumplan informasi yang telah terkumpul dan 

dipahami oleh peneliti sehingga memungkinkan untuk melakukan suatu 

penarikan kesimpulan  (Miles dan Huberman, 1992: 17). 

Pada tahap ini peneliti akan menganalisis, menguraikan, memahami 

dan menggambarkan kembali data-data yang telah diperoleh dengan 

bahasa peneliti agar lebih mudah dipahami. Pada tahap ini data-data yang 

telah diperoleh telah tersusun ke dalam klasifikasi/kelompok masing-

masing. Kemudian dipaparkan atau dideskripsikan, dan mencari korelasi 

atau hubungan dari kelompok-kelompok data sehingga nantinya diperoleh 

data baru yang merupakan hasil dari korelasi dan kompilasi dari kedua 

klasifikasi dalam sebelumnya. 

1.7.6.4 Penarikan Kesimpulan 

Tahapan yang kempat yakni tahap penarikan kesimpulan, pada 

tahapan terakhir ini peneliti akan menyimpulkan atau membuat 

kesimpulan sementara terhadap keseluruhan data yang telah diperoleh dan 

telah dianalisis guna menjawab rumusan masalah yang dalam hal ini yaitu 

bagaimana model kerjasama yang dilakukan oleh para stakeholders dan 

problematika dalam pengembangan wisata budaya Dusun Sejo Kabupaten 

Pasuruan. 




