
23 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah diangkat, maka diperlukan uraian 

batasan konsep penelitian guna pembahasan lebih lanjut. Adapun batasan konsep 

penelitian yang dimaksud yakni adalah model kerjasama atau kemitraan, 

stakeholders, dan pengembangan wisata budaya yang akan dijelaskan lebih lanjut 

sebagai berikut. 

2.1 Kemitraan atau Kerjasama 

2.1.1 Pengertian Kemitraan 

Istilah kemitraan sebenarnya sudah lama dikenal oleh masyarakat kita 

seperti halnya istilah gotong-royong yang termasuk dalam kegiatan kerja sama 

atau kemitraan. Sedangkan istilah kemitraan menurut Notoatmojo merupakan 

kerjasama formal antara individu-individu, organisasi, dan kelompok untuk 

mencapai tujuan tertentu (Notoatmodjo, 2003: 107). 

Berdasarkan Kajian Promkes Depkes RI (2004: 112.) menegaskan bahwa : 

1. Kemitraan merupakan upaya melibatkan berbagai pihak atau komponen 

baik kelompok lembaga pemerintah dan non pemerintah, masyarakat serta 

sektor guna melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama 

berdasarkan atas peran masin-masing pihak, prinsip, dan kesepakatan.  

2. Di dalam kemitraan telah terkandung dan teridentifikasi serta memiliki 

pengertian bahwa kemitraan tersebut merupakan adanya interelasi dan 

interaksi yang terjalin dan minimal dari interaksi tersebut terdapat dua 
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orang atau lebih yang masing-masing pihak tersebut yaitu dapat dikatakan 

sebagai partner maupun mitra. 

Kemitraan merupakan salah satu strategi yang digunakan dalam 

mendukung keberhasilan pengembangan sumber daya maupun kelembagaan, 

dalam kemitraan dibutuhkan kesepemahan pengelolaan program, 

kesepemahan pengembangan program antara lembaga yang bermitra. Dalam 

pengembangan wisata budaya Dusun Sejo masyarakat dengan pemerintah 

bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan prinsip dan peran 

masing-masing. Kemitraan dapat dilakukan dalam transfer teknologi, transfer 

pengetahuan/ketrampilan, transfer sumber daya, transfer cara belajar dan 

sebagainya. Jadi dibutuhkan kesehapaham bersama dalam melakukan 

pengelolaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program untuk 

pengembangan wisata budaya tersebut guna tercapainya tujuan bersama. 

2.1.2 Prinsip Kemitraan 

Menurut Khamdan dalam (Ditjen P2L & PM, 2005) ada beberapa 

prinsip yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan yaitu: 

1. Prinsip Azas Manfaat Bersama 

Institusi atau organisasi setelah menjalin suatu kerjasama atau kemitraan 

akan mendapatkan sebuah manfaat atau hasil dari kerjasama atau 

kemitraan yang telah berjalan sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran 

masing-masing. 
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2. Prinsip Kesetaraan 

Institusi atau organisasi, dan individu yang sudah menjalankan sebuah 

kerjasama atau kolaborasi harus setara dan memiliki posisi, jabatan yang 

sejajar dengan beberapa pihak yang lainnya untuk menggapai suatu target 

yang telah ditentukan bersama-sama. 

3. Prinsip Keterbukaan 

Saling terbuka kepada kelebihan dan kelemahan antar pihak atau masing-

masing pihak yang terkait termasuk kemampuan anggotanya dan beberapa 

hal yang dimilikinya. Semuanya harus terbuka dan dapat dilihat atau 

diketahui oleh para pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama sehingga 

dengan adanya prinsip saling terbuka tersebut akan menimbulkan sikap 

saling melengkapi dan membantu diantara pihak yang sedang bermitra. 

2.1.3 Langkah Kemitraan 

Sebuah kerjasama atau kemitraan dapat memiliki sebuah kemampuan 

yaitu kekuatan pada beberapa bagian kedudukan untuk menjalankan tugas dan 

fungsinya masing-masing, akan tetapi sebuah kerjasama atau kegiatan bermitra 

pun memerlukan persyaratan dalam langkah-langkah kemitraan, antara lain: 

yang pertama yaitu identifikasi masalah, yang kedua yaitu melakukan 

penyeleksian sebuah problem, yang ketiga yaitu dengan melakukan 

pendalaman kepada pihak yang mau melakukan kemitraan, yang keempat 

adalah dengan melakukan sebuah pendalaman terhadap peran dan fungsi pihak 

yang akan bermitra atau pola kemitraan antara beberapa pihak yang telah 

menjalin kerjasama atau bermitra untuk menggapai target dengan kesepakatan 
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antara kedua belah pihak tentang tanggung jawab masing-masing, dan yang 

kelima yaitu menyususn rencana kerja dan evaluasi. Sedangkan syarat untuk 

membentuk kemitraan ada beberapa yang perlu diperhatikan, yang pertama 

yaitu adanya dua belah pihak atau lebih yang akan akan bermitra, yang kedua 

memiliki kerjasama atau kemitraan dalam menggapai target, yang ketiga yaitu 

adanya sebuah kesepakatan, dan yang keempat adalah saling membutuhkan 

satu sama lain antar pihak yang bermitra (Saraswati 2014: 10-11). 

2.1.4 Model Kemitraan 

Model kemitraan secara umum menurut Notoatmodjo (2007:67) dibagi 

menjadi 2, yaitu sebagai berikut: 

1. Sebuah model atau pola kemitraan memiliki bentuk dasar yaitu bentuk 

jaringan pekerjaan yang memiliki arti bahwa jaringan tersebut merupakan 

sebuah kemitraan dimana masing-masing pihak memiliki program-

program tersendiri, dan kemitraan terjadi karena adanya persamaan 

pelayanan.  

2. Model jaringan bersama yaitu kemitraan dimana setiap anggota kemitraan 

mempunyai suatu tugas atau tanggungan yang harus di laporkan dan di 

pertanggungjawabkan terhadap tugas dan fungsi atau visi dan misinya, 

kegiatan bersama dan tugas bersama dalam upaya untuk menggapai 

sebuah target yang telah di diskusikan, diterapkan bersama-sama dan di 

evaluasi bersama-sama. 

Model kemitraan tersebut bersifat umum yang dilakukan dalam bidang 

apapun, sedangkan kemitraan dalam hal ini yaitu pengembangan wisata budaya 
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dapat dilihat pada model kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, 

masyarakat dan swasta dengan mengadopsi konsep good governance yang 

memberikan tanggungjawab dalam upaya pengembangan wisata kepada 

pemerintah, masyarakat dan swasta. Kemitraan dalam hal ini terkait dengan 

upaya pengembangan wisata budaya secara konseptual diartikan sebagai upaya 

untuk menggeliatkan budaya yang sekarang ini sudah tidak dilirik oleh 

generasi muda, selain itu pengembangan wisata budaya ini sebagai upaya untuk 

melestarikan budaya yang ada di berbagai daerah yang di setiap daerah tersebut 

memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan budaya/ kebiasaan yang terus 

dilakukan di daerah tersebut.  

Model kemitraan dalam pemberdayaan menurut Ambar Teguh (2004: 

101) diilhami oleh fenomena biologis yang mana kemitraan dibedakan 

menjadi: 

1. Pseudo partnership atau kemitraan semu yaitu persekutuan yang terjadi 

antara dua pihak atau lebih namun tidak sesungguhnya melakukan 

kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan salah satu pihak 

belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah kerjasama yang 

dilakukan tetapi dalam model ini masing-masing pihak yang bersekutu 

merasa penting untuk bekerja sama, tetapi pihak-pihak yang bermitra 

belum mengetahui substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya. 

2. Mutualism Partnership, kemitraan mutualistik merupakan kemitraan atau 

kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih yang sama-sama 

mempunyai kesadaran terhadap pentingnya melakukan suatu kerjasama 
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dimana hal tersebut saling memberikan manfaat lebih terhadap pelaku 

kemitraan sehingga dapat lebih mudah untuk mencapai suatu tujuan secara 

optimal. Pemahaman akan nilai melakukan kemitraan dua pihak organisasi 

atau lebih yang melakukan kemitraan memiliki manfaat bersama sehingga 

dapat memudahkan pelaku kemitraan dalam mewujudkan visi dan misinya 

serta dapat saling membantu satu sama lain.  

3. Conjugation partnership atau kemitraan melalui peleburan yaitu 

organisasi/agenatai individu atau kelemahan yang memiliki kelemahan 

bekerjasama dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing. 

Model  kemitraan  yang  lain  dikembangkan  atas  dasar  azas kehidupan 

organisasi pada umumnya yang mencakup: 

1. Subordinate union of partnership yaitu kemitraan semacam ini terjadi 

antara dua pihak atau lebih yang mempunyai status, kemampuan dan 

kekuatan yang tidak seimbang satu dengan yang lain, dengan begitu 

hubungan yang telah tercipta tidak berada dalam suatu garis lurus yang 

seimbang antara satu dengan yang lainnya, melainkan berada pada 

hubungan antara atas dan bawah, serta kuat dan lemah. Maka karena 

kondisi tersebut telah mengakibatkan tidak adanya sharing pada pelaku 

kemitraan serta menyebabkan peran dan fungsi suatu organisasi atau 

institusi menjadi yang tidak seimbang. 

2. Linear union of partnership merupakan kerjasama atau kemitraan dengan 

melalui penggabungan beberpa organisasi atau pihak secara garis lurus 

sehingga pihak yang telah bergabung untuk melakukan suatu kerjasama 
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antar organisasi tersebut memiliki persamaan secara relatif, kesamaan 

yang dimaksud yaitu berupa legalitas, status, misi atau tujuan, dan lain 

sebagainya. 

3. Collaborative of partnership yaitu kemitraan yang melalui kerjasama 

secara linear. Dalam hal ini tidak membedakan besaran volume organisasi, 

status, legalitas atau kekuatan para pihak yang bermitra tetapi yang 

menjadi tekanan utama adalah visi, misi dan saling mengisi satu sama 

lainnya sehingga dalam kemitraan ini terjalin secara linear yaitu berada 

pada garis lurus dan tidak terjadi subordinasi. 

Berdasarkan pengertian model kemitraan yang telah dipaparkan oleh 

peneliti, model kemitraan yang sesuai dengan penelitian ini yaitu model 

collaborative of partnership karena yang terkait dalam kerjasama 

pengembangan kampung budaya dusun sejo ini memiliki tujuan, visi, dan misi 

yang sama. 

1. Model Collaborative Governance 

Definisi Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash 

(2007:544) adalah “ a governing arragement where one or more public 

agencies direcly engage non-state stakeholder in a collective decision-

making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and 

that aims to make or implement public policyor manage public programs 

or assets” (sebuah pemerintahan yang mengatur satu atau lebih lembaga-

lembaga publik, pemangku kepentingan non pemerintah dalam proses 

pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada 
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konsensus dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau 

melaksanakan kebijakan publik atau program atau aset publik). 

Pendapat dari jurnal ini juga didukung oleh Emerson et.al. (2011:2) 

yang menyatakan di dalam penelitiannya bahwa “ the processes and 

structures of public policy decision making and management that engage 

people constructively across the boundaries of public agencies, levels of 

goverment, and/or the public, private and civic spheres in order to carry 

out public purpose that could not otherwise be accomplished” (proses dan 

struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang 

melibatkan orang-orang secara konstruktif pada batas-batas lembaga 

publik, tingkat pemerintahan dan masyarakat, swasta, dan sipil untuk 

melaksanakan kepentingan umum yang tidak bisa dicapai apabila 

dilakukan oleh satu pihak saja). Berdasarkan pemaparan diatas dapat 

dikatakan bahwa kolaborasi pemerintahan merupakan serangkaian proses 

pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beberapa pihak. Pihak-

pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut merupakan 

stakeholders yang mempunyai tupoksi dan kedudukan yang berbeda-beda 

akan tetapi memiliki tujuan untuk dicapai bersama-sama. 

Menurut Ansell dan Gash (dalam Dewi, 2007) membagi definisi 

collaborative governance ke dalam dua bentuk yaitu kolaborasi dalam 

dalam arti proses dan kolaborasi dalam arti normatif. Pengertian 

kolaborasi dalam arti proses merupakan serangkaian proses atau cara 

mengelola atau memerintah secara institusional. Dalam pengertian ini 
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sejumlah institusi, pemerintah maupun non pemerintah ikut dilibatkan 

sesuai dengan porsi kepentingan dan tujuannya. Pengertian kolaborasi 

dalam arti normatif merupakan tujuan filosofis bagi pemerintah untuk 

mencapai interkasi-interaksinya dengan para partner atau mitranya. Proses 

dari suatu kolaborasi dilkaukan dalam beberapa tahapan. Suatu tahapan 

model kolaborasi menjadi penting untuk diperhatikan sebagai strategi 

dalam aspek pengelolaan suatu urusan publik. Meskipun proses 

kolaboratif sulit untuk dilaksanakan karena karakterr-karakter dari tiap 

stakeholders yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ansell dan Grash 

(2007:558 - 561) sebagai berikut: 

a) Face to face dialoge 

Semua bentuk collaborative governance dibangun dari dialog tatap 

muka secara langsung dari tiap stakeholders yang terlibat. Sebagaimana 

collaborative governance yang berorientasikan proses, dialog secara 

langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan 

keuntungan bersama. Dialog secara tatap muka langsung bukanlah semata-

mata merupakan negoisasi yang ala kadarnya. Dialog secara langsung ini 

dapat meminimalisir antagonisme dan disrespect dari antar stakeholders 

yang terlibat. Sehingga, stakeholders dapat bekerjasama sesuai dengan 

tujuan dan kebermanfaatan bersama. 

b) Trust building 

Buruknya rasa percaya antar stakeholders memang merupakan hal 

yang lumrah di awal proses kolaborasi. Kolaborasi memnag bukan semata 
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tentang negoisasi antar stakeholders, namun lebih dari itu merupakan 

upaya untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. 

Membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin ketika proses 

kolaborasi pertama dilakukan. Hal ini diupayakan agar para stakeholders 

tidak mengalaim egosentrisme antar institusi. Oleh karenanya, dalam 

membangunan kepercayaan ini, diperlukan pemimpin yang mampu 

menyadari akan pentingnya kolaborasi.  

c) Commitment to process 

Komitmen tentunya memiliki relasi yang kuat dalam proses 

kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau 

berpartisipasi dalam collaborative governance. Komitmen yang kuat dari 

setiap stakeholders diperlukan untuk mencegah resiko dari proses 

kolaborasi. Meskipun komitmen memang merupakan hal yang rumit 

dalam kolaborasi. Komitmen merupakan tanggung jawab dari 

stakeholders supaya memandang relasi yang dilakukan sebagai hal yang 

baru dan tanggungjawab tersebut perlu dikembangkan.  

d) Share Understanding 

Pada poin yang sama dalam proses kolaborasi, stakeholders yang 

terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka 

(stakeholders) capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagai 

pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, 

objetivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. saling 
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berbagi pemahaman dapat berimplikasi terhadat kesepakatan bersama 

untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah.  

e) Intermediate outcomes 

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output 

atau keluaran yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan 

esensial dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing 

demi keberhasilan suatu kolaborasi. Intermediate outcomes ini muncul 

apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kolaborasi 

yang mana secara relative konkrit dan ketika “small wins” dari suatu 

kolaborasi dapat dimungkinkan terjadi. Model kerjasama antar 

stakeholders dalam penelitian ini lebih menganalisis kepada kolaborasi 

antar stakeholders atau hubungan kerjasama antara pemerintah dengan 

pihak non pemerintah yang dalam hal ini yaitu Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan, Dinas Perindutrian dan Perdagangan, PT Nestle Desa 

Karangrejo, masyarakat kampung budaya dan seniman kampung budaya 

Dusun Sejo, maka sifat kolaborasi ini lebih menekankan pada proses. 

Berbeda dengan definisi kolaborasi dalam arti normatif, apabila lebih 

cenderung pada pengertian normatif maka peneliti akan lebih cenderung 

pada motif atau tujuan pada pengembangan wisata budaya Dusun Sejo 

Kabupaten pasuruan. 

2.2 Stakeholders 

Menurut Hetifah dalam Tutik (2014: 825) menjelaskan bahwa stakeholders 

merupakan individual, kelompok masyarakat dan organisasi baik itu laki-laki 
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maupun perempuan yang memiliki sebuah kepentingan atau keterlibatan dalam 

suatu kegiatan. Pengembangan pariwisata pada hakikatnya melibatkan paling 

sedikit tiga stakeholders dimana ketiganya saling berkaitan satu dengan yang lain, 

tiga stakeholders yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah daerah, pihak 

swasta (perusahaan) dan kelompok masyarakat. Pada penelitian model kerjasama 

antar stakeholders dalam pengembangan wisata budaya Dusun Sejo Kabupaten 

Pasuruan melibatkan beberapa stakeholders, dan yang dimaksud stakeholders 

dalam penelitian ini yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan, PT Nestle Desa Karangrejo, pengelola kampung budaya Dusun 

Sejo, aparatur Desa Karangrejo, dan masyarakat Dusun Sejo, mereka memiliki 

peran dan fungsi masing-masing dalam pengembangan wisata budaya tersebut, 

peran dan fungsi yang berbeda tersebut harus dipahami agar pengembangan 

kampung budaya dapat berjalan dengan baik. 

Peran dari pemerintah daerah dalam pengembangan  pariwisata yaitu 

dengan membuat suatu kebijakan atau peraturan, serta rencana pengembangan 

wisata yang matang dan baik. Contohnya seperti halnya pemerintah daerah 

melakukan pembuatan kebijakan yang berisi tentang penyediaan serta membangun 

infrastruktur jalan dan mendukung kegiatan-kegiatan pariwisata di daerahnya 

masing-masing, selain itu juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 

dalam penelitian ini yaitu stakeholders, yang terkait dalam pengembangan wisata 

budaya supaya pengembangan wisata tersebut dapat berjalan dengan baik. 

Sedangkan pihak swasta seperti dalam hal penelitian ini yaitu PT Nestle Desa 

Karangrejo sebagai penyedia sarana prasarana dan ikut serta dalam pengembangan 
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wisata tersebut. Kegiatan pariwisata sangat membutuhkan sarana prasarana 

pendukung dari pihak swasta seperti restoran, biro perjalanan, akomodasi, 

kendaraan dan lain-lain (Yoeti, 1996). Yang tidak kalah penting dari pemerintah 

dan pihak swasta dalam pengembangan wisata budaya Dusun Sejo yaitu 

masyarakat itu sendiri, keikut sertaan masyarakat masyarakat sangat berpengaruh 

dalam pengembangan pariwisata mulai dari pengelolaan tempat wisata, pengenalan 

kebudayaan kepada pelancong serta kebiasaan-kebiasaan atau rutinitas yang unik 

dan sering dilakukan di daerah tersebut, hal tersebut menjadi ciri khas yang menjadi 

daya tarik tersendiri bagi pelancong atau masyarakat luar sehingga mereka ingin 

mengunjungi tempat wisata tersebut. 

Berdasarkan pemaparan diatas, stakeholders yang terlibat dalam 

pengembangan wisata budaya dusun sejo ini yaitu Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan sebagai pendukung kegiatan pariwisata di Kabupaten Pasuruan, akan 

tetapi tidak hanya di bidang pariwisata saja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga 

mengikutsertakan penari-penari generasi muda yang ada di dusun sejo ke event-

event daerah. Selain itu yang terkait dalam pengembanan wisata budaya dusun sejo 

ini yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dalam hal ini ikut serta dalam 

pengembangan perekonomian masyarakat yang berada di dusun sejo dengan 

mengikutsertakan ketrampilan, kerajinan yang dibuat oleh masyarakat dusun sejo 

kedalam event-event sebagai promosi wisata budaya Dusun Sejo. Tidak hanya itu, 

Aparatur Desa dan Kecamatan juga termasuk stakeholders yang terkait dalam 

pengembangan wisata budaya, selain itu seniman dan masyarakat juga merupakan 

stakeholders yang terkait dalam pengembangan wisata budaya di Dusun Sejo. 
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2.3 Pengembangan Wisata Budaya 

Menurut Yoeti (2008: 273) pengembangan merupakan cara atau usaha yang 

dilakukan guna mengembangkan serta memajukan sesuatu yang sudah ada. 

Pengembangan wisata pada suatu daerah sebagai tujuan pariwisata selalu 

mempertimbangkan dan memperhitungkan dengan keuntungan serta manfaatnya 

bagi masyarakat yang ada di sekitar daerah tersebut. Pengembangan wisata harus 

sesuai dengan perencanaan yang baik dan matang sehingga akan berdampak baik 

dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun 

budaya. Sedangkan pengertian pariwisata menurut Soekadijo yaitu semua kegiatan 

yang ada di dalam kelompok masyarakat yang terdapat komunikasi antara 

masyarakat dengan pelancong. Beberapa kegiatan seperti penyelenggaraan pekan 

pariwisata, pembuatan pusat rekreasi, pembangunan hotel, perbaikan cagar budaya, 

penyediaan transportasi dan lain sebagainya, semua hal tersebut dapat dikatakan 

sebagai kegiatan pariwisata dimana berbagai kegiatan tersebut bisa membuat para 

wisatawan berdatangan untuk berlibur atau rekreasi (Soekadijo, 1997: 2).  

Sedangkan S. Medlik dan A. J. Burkart mengatakan “Tourism, past, present 

and future” dan mengartikannya bahwa kegiatan wisata merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang dalam kurun waktu yang relatif pendek dengan 

melakukan perjalanan ke suatu tempat yang dapat dituju dimana lokasi tersebut 

merupakan daerah luar dari kebiasaan hidup mereka atau rutinitas kerja yang 

mereka lakukan setiap hari di lokasi tersebut ( Soekadijo, 1997 : 3). Dengan begitu 

pariwisata juga dapat dikatakan sebagai perjalanan lama yang berarti berangkat dari 

suatu tempat serta tinggal di beberapa tempat yang telah dikunjungi dan kembali 
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lagi ke tempat semula. Kodhyat juga mengutarakan bahwa kegiatan wisata 

merupakan suatu kejadian yang sering muncul dengan ditandai dengan beberapa 

model aktifitas para human yaitu aktifitas yang biasa disebut melancong, jalan-jalan 

atau rekreasi untuk melepaskan penat dari rutinitas sehari-hari serta aktifitas 

tersebut dilakukan agar rasa penasaran dapat terpenuhi, kegiatan rekreasi tersebut 

juga dapat dilakukan berdampingan dengan edukasi atau pengetahuan dikarenakan 

tempat yang dituju merupakan tempat baru dan memiliki budaya yang baru 

sehingga dapat menambah wawasan pelancong tersebut, selain itu kegiatan atau 

aktifitas tersebut juga untuk bersantai melepas penat (Kodhyat, 1996: 1). 

Sementara itu, Yoeti juga mengungkapkan bahwa kegiatan wisata 

merupakan perjalanan yang dilakukan untuk beberapa waktu oleh seseorang, serta 

kegiatan tersebut diselenggarakan dari satu tempat ketempat yang lain dengan 

maksud kegiatan di tempat tersebut bukan ditujukan untuk mencari nafkah atau 

melakukan usaha (bussines) melainkan kunjungan yang dilakukan tersebut untuk 

dinikmati proses perjalanannya sehingga kegiatan refreshing atau rekreasi tersebut 

dapat dirasakan dan keinginan yang lainnya termasuk menghilangkan penat dapat 

terpenuhi (Yoeti, 1990: 109). Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka 

penulis disini dapat menyimpulkan bahwa kegiatan wisata merupakan kegiatan 

jalan-jalan ke suatu tempat untuk jangka waktu yang pendek dimana lokasi tersebut 

memiliki daya tarik untuk dinikmati atau hiburan serta memberikan wawasan baru 

terhadap masyarakat yang melakukan perjalanan tersebut. 

Selanjutnya pengertian wisata budaya menurut Pendit yang mengatakan 

bahwa traveling yang didasarkan pada rasa ingin tahu dan membuka pandangan 
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individu atau kelompok agar memiliki pandangan yang luas dengan diadakannya 

kegiatan rekresasi atau berkunjung ke suatu tempat yang baru bahkan sampai ke 

negara lain untuk belajar dan memenuhi rasa ingin serta belajar terhadap adat 

istiadat, budaya, serta kebiasaan mereka, hal tersebut dapat dikatakan kegiatan 

wisata budaya ( Pendit, 1999 : 42). 

Berdasarkan pemaparan diatas, wisata yang tedapat dalam penelitian ini 

termasuk dalam wisata budaya karena di dusun sejo terdapat adat istiadat warga 

setempat, kebiasaan, kesenian yang menarik untuk dikembangkan serta menjadi 

daya tarik tersendiri untuk daerah tersebut sebagai wisata budaya satu-satunya yang 

ada di Kabupaten Pasuruan. Wisata budaya di Dusun Sejo menjadi daya tarik 

terhadap para pencinta seni dan masyarakat yang ingin belajar kesenian dimana di 

daerah tersebut memiliki kebudayaan yang dapat dipelajari oleh generasi muda 

untuk dikembangkan dan dilestarikan sehingga terdapat rasa cinta terhadap budaya-

budaya lokal tepatnya di Dusun Sejo sehingga generasi-generasi selanjutnya dapat 

mengenal bahwa negara Indonesia memiliki banyak sekali budaya untuk di 

kembangkan dan menjadi identitas bangsa Indonesia di kancah internasional. Seni 

yang sekarang ini sedang di kembangkan di Dusun Sejo dan tidak kalah menarik 

dari budaya-budaya di daerah lain yaitu seni melukis mini dimana membutuhkan 

keahlian khusus untuk dapat membuat karya lukisan dengan ukuran yang sangat 

mini. 

Jupri Abdullah selaku kreator juga telah mengajarkan seni melukis mini 

kepada pemuda-pemuda di Dusun Sejo, teknik melukis lukisan mini menjadi fokus 

seniman Jupri Abdullah karena beliau ingin menunjukan cara yang berbeda dalam 
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metode melukis yang selama ini kebanyakan masyarakat hanya mengenal lukisan 

besar yang dilukis di kanvas besar, yaitu dengan melukis lukisan kecil/mini, selain 

itu beliau juga mencoba untuk mencari metode lain dalam soal lukisan sehingga 

dapat menarik masyarakat terhadap seni melukis. Selain seni lukisan mini, 

kampung budaya Dusun Sejo juga mengembangkan seni tari, seni tari yang 

dikembangkan antara lain seni tari Remo, Jaranan, Legong, Lilin, dan Reog. Selain 

seni lukisan mini dan seni tari, kampung budaya Dusun Sejo juga mempunyai 

produk-produk lokal buatan masyarakat setempat anatara lain lampion, kanvas, 

baju sablon, dll.. 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian model kerjasama antar stakeholders dalam pengembangan 

wisata budaya Dusun Sejo Kabupaten Pasuruan memiliki perbedaan dengan 

penelitianpenelitian terdahulu. Untuk mempermudah penelitian, penulis 

membandingkan dengan penelitian terdahulu dengan menggunakan tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

NO Nama/Tahun/Lokasi Temuan Penelitian 

1. Rahmawati dkk. (2014) di 

Kota Probolinggo 

Tujuan dari penelitian di jurnal ini untuk menjelaskan 

serta menganalisis mengenai sinergi stakeholders 

dalam inovasi daerah (studi pada program Seminggu di 

Kota Probolinggo (SEMIPRO). Pada penelitian ini 

metode penelitian yang digunakan yaitu metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 
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Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tidak 

terdapat sinergitas atau kerjasama antara pemerintah, 

swasta, serta masyarakat dalam program Seminggu di 

Kota Probolinggo (SEMIPRO), hal tersebut membuat 

program tersebut tidak berjalan dengan baik, 

seharusnya pemerintah menjalin komunikasi dan 

koordinasi dengan masyarakat supaya pemerintah 

tidak mendominasi program tersebut dan melibatkan 

masyarakat sehingga program tersebut berjalan dengan 

baik dan berdampak baik terhadap masyarakat sekitar. 

2. Mahfud dkk. (2015) di 

Kecamatan Nglekok 

Kabupaten Blitar 

Tujuan dari penelitian di jurnal ini untuk mengetahui, 

menjelaskan serta menganalisis peran dan koordinasi 

stakeholders dalam pengembangan kawasan 

minapolitan di Kecamatan Nglekok Kabupaten Blitar. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Fokus penelitian ini ada 2, yang pertama yaitu melihat 

peran para stakeholders dengan mengidentifikasi dan 

memaparkan tugas dan peran para stakeholders, yang 

kedua melihat koordinasi antar stakeholder dengan 

memperhatikan bentuk, dinamika, dan kendala-

kendala koordinasi antar stakeholders. Hasil dari 

penelitian ini menunjukan bahwa semua stakeholders 
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yang terlibat dalam pengembangan kawasan 

minapolitan di kecamatan nglekok harus 

melaksanakan perannya secara maksimal, selain itu 

kualitas dan kuantitas koordinasi antar stakeholder 

juga harus ditinggatkan, serta meningkatkan komitmen 

dan partisipasi semua stakeholders termasuk 

masyarakat dalam menjalankan tupoksi dan perannya 

masing-masing. Tujuan dari penelitian di jurnal ini 

untuk mengetahui, menjelaskan serta menganalisis 

peran dan koordinasi stakeholders dalam 

pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan 

Nglekok Kabupaten Blitar. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian 

ini ada 2, yang pertama yaitu melihat peran para 

stakeholders dengan mengidentifikasi dan 

memaparkan tugas dan peran para stakeholders, yang 

kedua melihat koordinasi antar stakeholder dengan 

memperhatikan bentuk, dinamika, dan kendala-

kendala koordinasi antar stakeholders. Hasil dari 

penelitian ini menunjukan bahwa semua stakeholders 

yang terlibat dalam pengembangan kawasan 

minapolitan di kecamatan nglekok harus 
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melaksanakan perannya secara maksimal, selain itu 

kualitas dan kuantitas koordinasi antar stakeholder 

juga harus ditinggatkan, serta meningkatkan komitmen 

dan partisipasi semua stakeholders termasuk 

masyarakat dalam menjalankan tupoksi dan perannya 

masing-masing. 

3. Amalyah dkk. (2016) 

Pulau Samalona Selat 

Makassar 

Tujuan dari penelitian di jurnal ini untuk 

mendeskripsikan peran masing-masing antar 

stakeholders pariwisata yang dalam hal ini yaitu 

keterlibatan stakeholders dalam pengembangan wisata 

Pulau Samalona serta menjelaskan bentuk dan model 

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pihak 

swasta dan yang tidak kalah penting dari keduanya 

yaitu masyarakat lokal itu sendiri. Pada penelitian ini 

metode yang digunakan  adalah metode penelitian 

deskriptif  dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Fokus dalam penelitian ini ada 3, yang pertama yaitu 

mendeskripsikan Pulau Samalona, yang kedua 

menjelaskan peran stakeholders pariwisata, yang 

ketiga menjelaskan faktor pendukung serta faktor yang 

menghambat peran antar stakeholders dalam 

pengembangan pariwisata. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh 
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pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dapat 

dikatakan berhasil karena terdapat koordinasi yang 

baik antar stakeholders pariwisata. Semua 

stakeholders dalam penelitian ini terlibat sehingga 

membuat wisata Pulau Samalona dapat berkembang 

dengan baik.  

Sumber : Data Sekunder, diolah peneliti. 

Jurnal yang berjudul Sinergitas Stakeholders dalam Inovasi Daerah (Studi 

pada Program Seminggu di Kota Probolinggo ( SEMIPRO)) membahas mengenai 

pelaksanaan percobaan program baru SEMIPRO oleh pemerintah daerah dengan 

melibatkan para stakelolders terkait. Abstrak yang disajikan oleh penulis pada 

jurnal ini hanya menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Inggris  (bahasa 

Internasional) dan bahasa Indonesia. Secara keseluruhan isi dari abstrak ini 

langsung menuju kepada topik bahasan sehingga mudah untuk dipahami. 

Pada bagian pendahuluan penulis menjelaskan bahwa keberhasilan 

pelaksanaan program di suatu daerah tidak dapat dilakukan sendiri oleh 

pemerintahan, akan tetapi yang dibutuhkan untuk mensukseskan program tersebut 

membutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan para stakeholders lainnya yang 

berarti butuh adanya kerjasama yang baik atau bersinergi antara masyarakat, 

pemerintah dan sektor swasta. Hal tersebut memiliki kesamaan atau sama apabila 

dilihat dari sudut pandang Good Governance dimana pada paradigma tersebut 

sangat mengutamakan kerjasama yang baik antara masyarakat (society), 

pemerintahan atau state, dan pihak swasta atau private. Berkat adanya suatu 
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kerjasama yang baik atnara stakeholders yang terkait atau sinergi multistakeholders 

tersebut diharapkan dapat atau mampu mensukseskan otonomi daerah, akan tetapi 

permasalahan yang sering terjadi dilapangan seringkali kita mendapatkan 

kurangnya keterlibatan para stakeholders bahkan sampai ada juga yang tidak ikut 

terlibat dari stakeholders yang seharusnya saling bekerjasama dalam program dari 

Pemerintah Daerah tersebut. Saat ini Kota Probolinggo telah mempunyai banyak 

program-program baru, akan tetapi pada penelitian tersebut penulis lebih fokus 

pada program Seminggu di Kota Probolinggo atau biasa disebut SEMIPRO. 

Program SEMIPRO tersebut muncul dari sebuah pemikiran yang digunakan untuk 

membuat daya tarik dari Kota Probolinngi seperti yang terdapat pada website resmi 

DISPOBPAR Kota Probolinggo, “Sejarah event SEMIPRO diawali dari sebuah ide 

dan gagasan untuk menciptakan daya tarik Kota Probolinggo lebih berkualitas”. 

Penulis juga menyebutkan bahwa terdapat hal-hal penting dalam tugas dan 

fungsi pemerintah (governance stakeholders) dikelompokan menjadi 3 bagian, 

bagain yang Pertama, pemerintahan/negara dalam hal ini yaitu consept 

pemerintahan yang dapat di artikan yaitu kegiatan yang ada kaitannya dengan 

negara atau ruang lingkup pemerintahan, akan tetapi juga kegiatan tersebut 

melibatkan pihak swasta dan lembaga masyarakat atau kelompok masyarakat yang 

profesional. Kedua pihak swasta dalam hal ini yaitu pihak swasta yang masih aktif 

melakukan kegiatan pada sekktor pasar seperti halnya perdagangan produk, bagaian 

industri, bank, koperasi dan masih banyak lagi. Ketiga yaitu masyarakat madani 

yang dalam penelitian ini merupakan sebuah lembaga masyarakat dalam ruang 
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lingkup pemerintahan yang berada di antara pemerintah dengan perseorangan yang 

berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi.  

Pada bagian pembahasan, penulis menjelaskan mengenai gambaran 

program seminggu di kota Probolinggo (SEMIPRO) antara lain yaitu pertama, 

Kegiatan-kegiatan dalam program SEMIPRO, kedua yaitu Aktor yang terlibat 

dalam program SEMIPRO, dan yang ketiga yaitu sumber pembiayaan dalam 

program SEMIPRO. Selain itu penulis juga membahas mengenai sinergitas 

stakeholders dalam program SEMIPRO, dalam hal ini penulis membagi menjadi 

dua penjelasan antara lain yaitu comunication, dalam upaya untuk menciptakan 

hubungan yang baik maka harus membuat komunikasi serta koordinasi yang baik 

pula dikarenakan kerjasama yang baik akan tercipta dengan adanya sebuah 

komunikasi serta koordinasi yang baik sntara kedua belah pihak. Sebuah 

comunication tidak akan bisa tercipta dengan sendirinya tanpa terdapat komunikasi 

dan koordinasi yang baik (Hasan, 2005: 18). 

Pada bagian kesimpulan penulis menjelaskan bahwa program SEMIPRO 

merupakan sebuah inovasi program yang diadakan setiap tahun dan biasadilakukan 

ketika liburan sekolah telah tiba. Semenjak di ciptakan program SEMIPRO sampai 

dengan tahun 2013 telah tercatat kegiatan tersebut sudah dilakukan sebanyak lima 

kali. Selain itu penulis juga menjelaskan bahwa tidak terdapat kerjasama antara 

pemerintah dengan masyarakat dan pihak swasta dalam pelaksanaan program 

seminggu di Kota Probolinggo atau biasa disebut SEMIPRO ini dapat di tinjau dari 

beberapa halhalnya komunikasi dimana pada pelaksanaan program tersebut 

komunikasi yang diterapkan masih satu arah sehingga masih belum terdapat 
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pertukaran inromasi antara stakeholders dan masih tidak terlihat koordinasi yang 

baik dan masih hanya sebatas penumpulan bantuan dari stakeholders yang lainnya. 

Pada jurnal yang berjudul peran stakeholders pariwisata dalam 

pengembangan pulau samalona sebagai destinasi wisata bahari juga menjelaskan 

bahwa koordinasi antara stakeholders termasuk masyarakat sangat diperlukan guna 

suksesnya pengembangan wisata bahari yang terdapat pada Pulau Samalona Selat 

Makassar. Abstrak yang disajikan dalam jurnal ini menggunakan dua bahasa yaitu 

bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Seluruh isi dalam abstrak jurnal ini juga 

langsung menuju kepada topik pembahasan sehingga pembaca mudah untuk 

memahami. 

Pada bagian pendahuluan penulis menjelaskan bahwa peran dan fungsi 

stakeholders dalam mengembangkan wisata bahari pulau samalona menjadi hal 

yang sangat penting dilakukan dikarenakan pulau samalona merupakan salah satu 

dari beberapa destinasi wisata yang saat ini sedang naik daun atau populer di 

kalangan masyarakat Kota Makassar, akan tetapi wisata tersebut masih belum 

didukung dengan fasilitas-fasilitas dan pengelolaan yang baik serta kualitas sumber 

daya manusia atau masyarakat sekitar (masyarakat lokal) masih belum profesional 

dalam keikutertaannya mengelola wisata bahari tersebut. Melihat dari 

permasalahan tersebut maka diperlukannya sebuah tindakan supaya agar peran dari 

beberapa stakeholders yang terlibat bisa diketahui dan permasalahan yang terjado 

dalam pengembangan wisata bahari tersebut dapat di selesaikan sebagai contoh 

yaitu memaksimalkan peran dan kerja para stakeholders yang terkait dalam 

pengembangan wisata bahari tersebut serta menjalin suatu kerjasama dan 
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komunikasi yang bagus di antara stakeholders yang terkait dalam pengembangan 

wisata tersebut. 

Pada bagian pembahasan, penulis menjelaskan gambaran umum pulau 

Samalona, peran stakeholder pemerintah, faktor penghambat serta faktor 

pendukung dalam pengembangan wisata di pulau Samalona. Menurut  hasil dari 

pengamatan peneliti, pulau samalona telah diklaim atau dinyatakan bahwa pulau 

tersebut milik tujuh orang, dimana ketujuh orang tersebut masih memiliki ikatan 

persaudaraan serta asli dari suku Makassar sendiri. Apabila dihitung, jumlah kepala 

keluarga yang sekarang ini tinggal di pulau samalona mencapai 12 kepala keluarga 

dan dengan jumlah penduduk tetap sekarang ini telah mencapai 82 jiwa, tidak hanya 

itu, seluruh masyarakat atau penduduk yang tinggal di pulau samalona merupakan 

masyarakat yang beragama Islam. kepadatan penduduk di pulau samalona merata 

di sisi tengah pulau dengan bangunan rumah panggung. Apabila dilihat secara 

umum atau mayoritas, mata pencaharian penduduk atau masyarakat pulau samalona 

merupakan mata pencaharian dari beberapa sektor yaitu sektor pariwisata dan 

nelayan. Sedangkan untuk sarana transportasi penduduk atau masyarakat 

masyarakat pulau samalona yaitu perahu dan motor, akan tetapi tidak semua 

keluarga memiliki perahu sebagai alat transportasi, hanya beberapa keluarga 

memiliki perahu sendiri, perahu tersebut dinamakan perahu jukung, sedangkan alat 

transportasi darat, sebagian penduduk atau masyarakat pulau samalona hanya 

menggunakan perahu motor sewa. 

Peran stakeholder pemerintah dalam pengembangan wisata pulau Samalona 

dijelaskan oleh penulis dengan membagi 3 bagian, yang pertama yaitu penyediaan 
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sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah, penyediaan sarana dan prasarana 

tersebut meliputi perbaikan dan pembangunan dermaga di pulau samalona, selain 

itu juga ada pembangunan tanggul untuk menahan derasnya ombak laut, terus ada 

perbaikan penginapan milik masyarakat atau penduduk pulau samalona, serta 

penyediaan prasarana dan sarana pendukung. Peran stakeholders pemerintah dalam 

pengembangan yang selanjutnya yaitu dilakukannya pembinaan untuk 

meningkatkan sumber daya manusia masyarakat atau penduduk pulau samalona, 

pengembangan tersebut berupa pengadaan workshop guna meningkatkan skill 

ketrampilan dan pengetahuan masyarakat pulau samalona sebagai pelaku 

pariwisata yang dalam hal ini yaitu pengelola wisata bahari pulau samalona. Peran 

stakeholders pemerintah yang ketiga yaitu dilakukannya promosi pariwisata 

dengan memperkenalkan destinasi wisata bahari pulau samalona, hal tersebut 

dilakukan oleh stakeholders pemerintah dengan cara membuatkan sebuah event 

yang bertema bahari serta mengikut sertakan wisata bahari pulau samalona pada 

pameran pariwisata. 

Faktor pendukung dalam pengembangan wisata Pulau Samalona dibagi 

menjadi 2 oleh penulis, faktor pendukung pertama dalam pengembangan wisata 

pulau samalona yaitu keikutsertaan masyarakat pulau samalona dan kesadaran 

masyarakat dalam mengelola wisata bahari pulau samalona. Hal ini di tandai 

dengan keterlibatan penduduk atau masyarakat pulau samalona yaitu dengan cara 

ikut berpartisipasi untuk pengelolaan wisata bahari pulau samalona. Masyarakat 

mempunyai peran yang snagat penting dalam pengembangan wisata bahari pulau 

samalona yang dalam hal ini yaitu dengan melakukan penyediakan sarana dan 
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prasarana penunjang kegiatan wisata dan melayani pelancong yang datang ke pulau 

tersebut. Penduduk atau masyarakat pulau samalona juga aktif ikt serta dalam 

mengikuti berbagai kegiatan seperti pemeliharaan pantai atau menajga kualitas 

pantai dengan ikut serta dalam melakukan budidaya terumbu karang serta menjaga 

kebersihan lingkungan pantai pulau samalona. Faktor pendukung yang kedua yaitu 

adanya kerjasama pada sektor swasta atau pihak swasta dengan yang mensuport 

pengembangan wisata bahari pulau samalona. Keikutsertaan dan keterlibatan para 

pihak swasta dirasakan masyarakat atau penduduk pulau samalona dimana hal 

tersebut sangat membantu dalam pengembangan wisata bahari tersebut, contoh dari 

dukungan dari pihak swasta yaitu dalam hal tranportasi dimana terdapat usaha 

transportasi berupa perahu motor yang disediakan oleh pihak swasta untuk 

memudahkan para pelancong dalam perjalanan mencapai pulau samalona. Selain 

itu dukungan dari pihak swasta yaitu dengan ikut berperan dalam pengadaan 

akomodasi serta penyediaan fasilitas yang ada di pulau samalona. Penyediaan 

fasilitas oleh pihak swasta sebagai dukungan pengembangan wisata bahari pulau 

samalona yaitu berupa penyediaan tempat ibadah, nudidaya terumbu karang, dan 

pembuatan tanggul pemecah ombak. Beberapa dukungan tersebut dilakukan 

sebagai bentuk real dari pihak swasta bahwa mereka terdapat kepedulian terhadap 

pengembangan wisata bahari pulau samalona. 

Sedangkan faktor yang menghambat dalam pengembangan wisata Pulau 

Samalona dibagi menjadi 3, faktor penghambat yang pertama yaitu kemampuan 

atau skill masyarakat pulau samalona mengenai jasa pariwisata, pengelolaan  serta 

pemeliharaan terhadap lingkungan wisata masih dirasa sangat kurang, faktor 
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penghambat yang kedua yaitu peran dan fungsi stakeholders pemerintah atau yang 

dalam hal ini Disparekraf Kota Makassar dirasa masih belum maksimal, dan yang 

terakhir yaitu yang ketiga dimana komunikasi serta kerjasama antara stakeholders 

yang terkait dalam pengembangan wisata bahari pulau samalona dirasa masih 

kurang sehingga perkembangan wisata tersebut masih belum maksimal.  

Pada bagian kesimpulan penulis menjelaskan bahwa peran serta pemerintah 

daerah melalui Disparekraf Kota Makassar telah melakukan pelaksanaan program 

kegiatan yang dalam hal ini terkait dengan pengembangan wisata bahari pulau 

samalona berupa penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan kepada masyarakat 

atau penduduk pulau samalona, serta promosi wisata bahari pulau samalona, 

program kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Renstra Dinas Pariwisata 

Kota Makassar pada periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Pihak swasta 

beserta masyarakat sekitar Pulau Samalona ikut serta dalam pengembangan wisata 

bahari tersebut, dalam hal penyediaan makanan, penginapan jasa pemandu menjadi 

keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata bahari Pulau Samalona, 

sedangkan pihak swasta sendiri ikut membantu dalam penyediaan transportasi bagi 

pelancong, memberdayakan masyarakat atau penduduk pulau samalona, 

meningkatkan fasilitas lokal, serta melakukan kegiatan promosi wisata bagari pulau 

samalona kepada masyarakat luar, serta melaksanakan program CSR dengan cara 

membangun sarana dan prasarana, termasuk penginapan dan transportasi serta 

budidaya terumbu karang guna menjaga lingkungan wisata tetap lestari dan 

memenuhi atau membantu masyarakat dalam melakukan aktifitas atau kegiaan 

sehari-hari. 
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Selanjutnya pada jurnal yang berjudul Peran Koordinasi Stakeholders 

Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglekok Kabupaten 

Blitar juga berisi tentang  kerjasama dan koordinasi antar stakeholders yang dalam 

hal ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan kawasan minapolitan di 

Kecamatan Nglekok Kabupaten Blitar. Abstrak yang disajikan yang disajikan oleh 

penulis hanya menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, 

secara keseluruhan abstrak yang telah ditulis ini langsung menuju topic 

pembahasan yang akan dibahas dalam jurnal ini sehingga memudahkan pembaca 

untuk memahami jurnal tersebut. 

Dalam pendahuluan penulis menjelaskan bahwa Minapolitan diartikan 

sebagai suatu konsep dalam pembangunan berdasarkan manajemen ekonomi 

kawasan dengan potensi kelautan dan perikanan lokal sebagai motor penggeraknya 

yang pengembangannya didasarkan pada sistem manajemen kawasan minapolitan 

serta harus menerapkan prinsip terintegrasi, efisien, kualitas dan akselerasi tinggi. 

Banyaknya stakeholders pemerintah yang memiliki perbedaan tingkatanya dan ikut 

terlibat dalam implementasi pengembangan kawasan minapolitan menyebabkan 

kendala tersendiri dari aspek institusional yaitu kurangnya keterpaduan dan 

koordinasi antar stakeholders dalam mengelola pengembangan kawasan 

minapolitan. Melihat adanya potensi kendala dalam implementasi pengembangan 

kawasan minapolitan di Kecamatan Nglekok, maka penulis ingin mengkaji lebih 

dalam tentang pengembangan kawasan minapolitan melalui peran dan koordinasi 

antar stakeholders yang terlibat sehingga adanya penelitian ini kita dapat 

mengetahui model kerjasama yang dilakukan oleh para stakeholders dan 
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mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi serta dapat mengetahui cara untuk 

menghadapi permasalahan atau hambatan tersebut sehingga terjadi atau dapat 

mewujudkan pembangunan minapolitan sesuai dengan harapan yang diinginkan. 

Pada bagian pembahasan penulis membagi sub pokok bahasan menjadi 2 

bagian, sub pokok bahasan yang pertama yaitu peran stakeholders dalam 

pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglekok Kabupaten Blitar. 

Stakeholders dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok 

dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima) kategori berdasarkan perannya meliputi 

yang Pertama Policy creator adalah stakeholders yang berperan sebagai penentu 

kebijakan dan pengambil keputusan. Stakeholder yang berperan sebagai policy 

creator dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok adalah 

Bupati Blitar. Kedua, Koordinator diartikan sebagai stakeholders yang berperan 

mengkoordinasikan stakeholders lain yang terlibat. Stakeholders yang berperan 

sebagai koordinator dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan 

Nglegok adalah Bappeda Kabupaten Blitar. Ketiga, Fasilitator adalah stakeholders 

yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok 

sasaran. Fasilitator dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan 

Nglegok pada penelitian ini yaitu para Kelompok Kerja Minapolitan dan Tim 

Koordinasi Minapolitan. Keempat, Implementer adalah stakeholders pelaksana 

kebijakan yang di dalam pelaksanaan tersebut termasuk juga kelompok sasaran dari 

pengembangan kawasan minapolitan. Kelima, Akselerator merupakan stakeholders 

yang berperan memberikan kontribusi agar program minapolitan dapat berjalan 

sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya. 
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Sub pokok Bahasan yang kedua dalam penelitian ini yaitu Koordinasi antar 

Stakeholders dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglekok 

Kabupaten Blitar. Pada bagian ini penulis membagi lagi menjadi 3 bagian agar 

pembaca dapat lebih mudah untuk dipahami yaitu bentuk koordinasi, dinamika 

koordinasi, dan kendala-kendala dalam koordinasi. 

Pada bagian kesimpulan penulis membuktikan dan menjelaskan bahwa 

Secara umum pelaksanaan kerjasama antar stakeholders dalam pengembangan 

kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok sudah berjalan dengan baik. Akan 

tetapi tidak semua stakeholders yang terlibat dalam pengembangan kawasan 

minapolitan sudah melaksanakan perannya secara maksimal. Hal ini ditinjukkan 

dengan masih belum adanya kegiatan dan dukungan dana dari beberapa 

stakeholders. Sedangkan dari aspek koordinasi antar stakeholders dilakukan secara 

dari dalam dan dari luar sudah berjalan secara dinamis, akan tetapi masih terdapat 

beberapa kendala antara lain masih adanya mindset egosektoral, keterbatasan 

anggaran dana, dan landasan hukum yang belum kuat untuk menjadi pedoman 

teknis dalam mengatur perencanaan anggaran. 

Berdasarkan review jurnal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa koordinasi 

dan kerjasama antar stakehoolders termasuk masyarakat sangat mempengaruhi 

tingkat keberhasilan dalam suatu pembangunan atau pengembangan pada suatu 

daerah. Dalam hal ini penelitian yang akan dilakukan di Dusun Sejo, Kecamatan 

Gempol, Kabupaten Pasuruan dengan kajian penelitian yaitu Model Kerjasama 

Antar Stakehoders dalam Pengembangan Wisata Budaya Dusun Sejo Kabupaten 

Pasuruan akan mencoba untuk menggali informasi lebih dalam mengenai 
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koordinasi dan kerjasama antara stakeholders yang terkait dalam pengembangan 

wisata budaya di Dusun Sejo Kabupaten Pasuruan. Fokus dari penelitian ini juga 

lebih kepada pemerintah yang terkait dalam pengembangan wisata budaya di Dusun 

Sejo yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan, Kecamatan Gempol dan Desa Karangrejo. Selain itu dalam penelitian 

ini akan membahas mulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi 

yang menjelaskan seputar model dari pengembangan wisata budaya secara 

komprehensif. 




