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ABSTRAK 

Wildania Anggraini. Kerjasama Tiga Daerah dalam Pengembangan 

Pariwisata Kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark Tahun 2015-

2017. Skripsi. Pembimbing I: Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si. 

Pembimbing II : Ratnaningsih Damayanti S.IP., M.EC.Dev. Ilmu 

Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya 

 

Kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark terletak di tiga wilayah 

di tiga provinsi yang berbeda yaiu Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Wonogiri 

dan Kabupaten Pacitan. Kawasan ini memiliki cakupan yang sangat luas sehingga 

kerjasama antar daerah dalam pengembangannya pariwisata ini harus lebih di 

tingkatkan. Hal tersebut tidak terlepas dari pendanaan, promosi, sarana dan 

prasarana yang menunjang. Berkaitan dengan hal tersebut maka tujuan penelitian 

ini adalah mengetahui  pelaksanaan kerjasama antar daerah Kabupaten Gunung 

Kidul, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan dalam pengembangan 

pariwisata kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark tahun 2015-2017  

dengan menggunakan tiga aspek yaitu sharing of experiences, sharing of benefits, 

dan sharing of berdens. Serta mengetahui faktor pendorong kerjasama antar 

daerah tersebut.  Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yaitu 

deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu purposive sampling. Kemudian teknik analisis data yang diguna dalam 

penelitian ini yaitu teknis analisis menuru Miles dan Huberman yaitu reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa 

dasar hukum yang digunakan kerjasama antar daerah ini khususnya dalam 

pengembangan pariwisata Kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark 

yaitu perjanjian maupun kesepakatan bersama yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan. Kerjasama 

antar daerah ini juga digunakan sebagai sarana berbagi pengalaman diantara 

daerah-daerah yang terlibat didalamnya. Selain itu kerjasama antar daerah tersebut 

juga menunjukkan adanya keuntungan yang didapat. Kerjasama yang dilakukan 

ketiga daerah menunjukkan sharing yang dilakukan sudah cukup baik diantara 

ketiganya.  

Kata kunci: Kerjasama Antar Daerah, Pariwisata, Geopark Gunung Sewu 
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ABSTRACT  

 

Gunung Sewu Area UNESCO Global Geopark is located in three areas in 

three different provinces of Gunungkidul Regency, Wonogiri Regency and 

Pacitan Regency. This area has a very wide coverage so that cooperation between 

regions in the development of this tourism is deemed to be more on the increase. 

It can not be separated from funding, promotion, facilities and infrastructure that 

support. Related to this matter, the purpose of this research is to know the 

implementation of cooperation between regions of Gunung Kidul Regency, 

Wonogiri Regency and Pacitan Regency in the development of Gunung Sewu 

Unesco Global Geopark in 2015-2017 by using three aspects: sharing of 

experiences, sharing of benefits, and sharing of dens. And know the driving 

factors of cooperation between these areas. In this research, the research method 

used is descriptive qualitative with data collection in the form of interview, 

observation and documentation. Informant determination technique used in this 

research is purposive sampling. Then the data analysis techniques used in this 

research is the technical analysis of Miles and Huberman menuru the data 

reduction, data presentation and drawing conclusions. the research, it can be seen 

that the legal basis used in cooperation among these regions especially in the 

development of tourism area of Gunung Sewu UNESCO Global Geopark is 

agreement or agreement jointly conducted by the Government of Gunungkidul 

Regency, Wonogiri Regency and Pacitan Regency . Cooperation between regions 

is also used as means of sharing experiences among the areas involved. In 

addition, cooperation between these regions also shows the sharing of profits 

gained. Cooperation conducted by the three regions shows that the sharing done is 

quite good among the three. 

 

Keywords: Inter-Regional Cooperation, Tourism, Geopark Gunung Sewu 
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DAFTAR ISTILAH 

Geopark atau taman bumi : Sebuah kawasan yang memiliki unsur-unsur 

geologi terkemuka, termasuk nilai arkeologi, 

keanekaragaman hayati dan ekologi serta 

budaya yang ada didalamnya, dimana 

masyarakat setempat juga berperan serta 

melindungi dan meningkatkan fungsi warisan 

alam.  

Geopark Gunung Sewu                  :  Kawasan seluas 1.802 km
2
 yang meliputi 

bentang alam diwilayah Kabupaten Gunung 

Kidul (Daerah Istimewa Yogyakarta), 

Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa 

Tengah), Kabupaten Pacitan (Provinsi Jawa 

Timur). 

Gunung Sewu UNESCO Global Geopark : Geopark Gunung Sewu yang telah 

menjadi anggota Jaringan Global Geopark 

UNESCO (UNESCO Global Geoparks 

Network). 

GGN (Global Geopark Network) :  Suatu wadah yang dibentuk UNESCO pada 

tahun 2004 yang secara khusus menangani 

Geopark dunia. 

Geo Area : Suatu kawasan bumi yang merupakan 

kumpulan beberapa geosite (satu kawasan). 

Geosite : Suatu wilayah permukaan bumi yang 

menunjukkan bukti fisik terjadinya peristiwa 

geologi yang sangat unik/khas. 

Kawasan Karst  : Suatu kawasan sebagai bentang alam khas 

dengan bentuk hamparan atau bukit batuan 
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gamping yang dicirikan oleh drainase 

permukaan yang langka. 

Kerjasama   : Dua pihak atau lebih yang saling 

berinteraksi atau menjalin hubungan yang 

bersifat dinamis untuk mencapai suatu tujuan  

bersama 

  Pariwisata : Berbagai kegiatan wisata dan didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.  

PAWONSARI : Sebuah forum kerjasama antar daerah antara 

pemerintah daerah Kabupaten Pacitan, 

Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten 

Wonosari. Kerja sama ini sudah terbentuk 

sejak tahun 2009. 

UNESCO : United Nations Educational, Scientific, dan 

Cultural Organization, merupakan organisasi 

internasional dibawah PBB mengurusi segala 

hal berhubungan dengan pendidikan, sains, 

dan kebudayaan dalam rangka meningkatkan 

rasa saling menghormati yang berlandaskan 

pada keadilan, peraturan hukum dan HAM.  

Wisatawan Domestik : Wisatawan yang berpelancong ke tempat lain 

tetapi masih di negaranya sendiri. 

Wisatawan Mancanegara : Pelancong dari luar negeri atau orang yang 

bertamasya atau berpergian ke negara lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki potensi daerah yang berbeda-beda dari daerah satu 

dengan daerah lainnya. Pembangunan potensi disetiap daerah dilakukan guna 

untuk mendorong perekonomian dan kualitas hidup masyarakat demi terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat. Salah satu pembangunan potensi daerah dilakukan 

melalui pembangunan kawasan dengan konsep geopark. Geopark merupakan 

suatu kawasan yang dimana secara geografis adanya situs-situs geologi, biologi, 

dan budaya serta merupakan bagian dari konsep perlindungan, pendidikan dan 

pembangunan berkelanjutan (sustainble development). Pembentukan dan 

pengembangan geopark itu sendiri berdasarkan pada tiga pilar yaitu konservasi, 

pendidikan, dan pertumbuhan nilai ekonomi lokal yang umumnya melalui 

kegiatan pariwisata.
1
 

Pembangunan dibidang pariwisata merupakan salah satu strategi untuk 

meningkatkan perekonomian. Salah satu pembangunan pariwisata dilakukan 

dengan pengembangan wisata dikawasan geopark . Pengembangan pariwisata di 

kawasan geopark inidengan pengembangan Geowisata. Di Indonesia 

pengembangan wisata geopark dilakukan di enam  lokasi yang menjadi prioritas 

pemerintah yaitu sebagai berikut ini:  

                                                           
1
Anonim. 2015. Geopark Gunung Sewu.[Online]. Diakses di 

http://www.birouhp.jogjaprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=624:geop
ark-gunung-sewu&catid=1:latest-news&Itemid=18 pada tanggal 3 Oktober 2017 Pukul 18.00 WIB 
  

http://www.birouhp.jogjaprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=624:geopark-gunung-sewu&catid=1:latest-news&Itemid=18
http://www.birouhp.jogjaprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=624:geopark-gunung-sewu&catid=1:latest-news&Itemid=18
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 Tabel 1.1 Pariwisata Geopark di Indonesia  

No Kawasan Geopark Provinsi Status 

1. UGG Batur Bali  UGG 

2. UGG Gunung Sewu  D.I Yogyakarta, Jawa 

Tengah dan Jawa 

Timur 

UGG 

3. Gunung Kaldera Toba Sumatera Utara Nasional  

4. Gunung Rinjani-Lombok Nusa Tenggara Barat Nasional  

5. Gunung Merangin Jambi  Nasional  

6. Gunung Ciletuh-Pelabuhan 

Ratu 

Jawa Barat Nasional  

       Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja  Kementerian Pariwisata Tahun 2016 

Saat ini pemerintah sedang melakukan pengembangan pariwisata dengan 

Geowisata melalui geopark. Banyak wisatawan  nusantara maupun wisatawan 

mancanegara yang berkunjung ke kawasan geopark. Berikut jumlah kunjungan 

wisatawan di enam  lokasi geopark  di Indonesia dapat terlihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 1.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Geopark Tahun 2015-2016 

 

No  

 

Kawasan 

Geopark 

Jumlah Wisatawan Total  

Wisnus Wisman  

2015 

 

2016 2015 2016 2015 2016 

1. UGG 

Batur 

210.428 231.471 469.559 493.037 679.987 724.508 

2. UGG 

Gunung 

Sewu 

4.395.343 4.834.877 15.000 19.500 4.410.343 4.854.377 

3. GN 

Kaldera 

Toba 

75.000 97.500 46.000 55.200 121.000 152.700 

4. GN 

Rinjani-

Lombok 

40.855 44.941 26.167 27.475 67.022 72.416 

5 GN 

Merangi

n 

31.258 37.510 2.650 5.300 33.908 42.810 

6. GN 

Ciletuh-

Pelabuha

n Ratu 

 

35.000 136.500 12.000 25.200 47.000 

 

 

161.700 

Total 4.787.884 5.382.799 571.373 625.712 5.359.260 6.008.511 

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja  Kementerian Pariwisata Tahun 2016 
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Dari tabel tersebut, jumlah kunjungan wisatawan baik itu nusantara maupun 

mancaegara di kawasan geopark dari tahun 2016 mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan tahun 2015. Terlihat dua geopark yang masuk ke GGN 

(Global Geopark Network) UNESCO yaitu UNESCO Global Batur dan Gunung 

Sewu UNESCO Global Geopark dari tahun 2015 ke tahun 2016 selalu mengalami 

kenaikan. Geopark Batur jumlah wisatawan terbanyak didominasi oleh wisatawan 

mancanegara sedangkan Geopark Gunung Sewu lebih didominasi oleh wisatawan 

nusantara.  

Salah satu geopark di Indonesia yaitu Gunung Sewu UNESCO Global 

Geopark (Pegunungan Seribu). Geopark ini diresmikan dan diakui oleh UNESCO 

pada tahun 2015. Sehingga dengan diresmikannya oleh UNESCO, geopark ini 

masuk kedalam GGN (Global Geopark Network) yang diakui oleh dunia. Gunung 

Sewu UNESCO Global Geopark dinobatkan sebagai GGN pada tanggal 19 

September 2015 di San’in, Kaigan, Jepang pada biro GGN/UNESCO.
2
 Di 

Indonesia sendiri baru dua geopark yang diakui dunia oleh UNESCO.Gunung 

Sewu UNESCO Global Geopark merupakan geopark kedua yang masuk GGN 

oleh UNESCO setelah Geopark Kaldera Batur yang berada di Bali. Sebelum 

masuk ke dalam anggota UNESCO, Gunung Sewu UNESCO Global Geopark ini 

bernama Geopark Gunung Sewu. Keuntungan yang diperoleh menjadi anggota 

GGN  UNESCO yaitu sebagai berikut:
3
 

                                                           
2
 Anonim. 2016. Gunungsewu Resmi Menjadi Global Geopark. [Online] diakses di 

http://gunungsewugeopark.org/D-652304456f431b0ce4c679a4568a8f4f-NW-
e6e8d504364752da3a9a0c47eac5df27-o-INA.Html pada tanggal 3 Oktober 2017 Pukul 18.05 WIB 
3
 Oki Oktariadi.Geopark dan Penataan Ruang.[Online] Badan Geologi Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral.Diakses di 

http://gunungsewugeopark.org/D-652304456f431b0ce4c679a4568a8f4f-NW-e6e8d504364752da3a9a0c47eac5df27-o-INA.Html
http://gunungsewugeopark.org/D-652304456f431b0ce4c679a4568a8f4f-NW-e6e8d504364752da3a9a0c47eac5df27-o-INA.Html
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1. Terpromosikan secara internasional melalui bendera UNESCO tanpa 

harus disertai dengan pembiayaan besar. 

2. Penetapan Geopark Nasional sebagai anggota GGN UNESCO akan 

menjadikan ikon baru pariwisata berbasis masyarakat konservasi 

sehingga lebih menarik wisatawan mancanegara.   

3. Menarik minat investor luar negeri ketika geopark nasional telah resmi 

go-internasional dari segi aspek konservasi, pendidikan maupun 

pariwisata.  

Dengan ditetapkannya Gunung Sewu UNESCO Global Geopark kedalam 

anggota GGN UNESCO merupakan salah satu keuntungan yang akan didapatkan 

dalam pengembangan pariwisata dikawasan tersebut. Gunung Sewu UNESCO 

Global Geopark akan lebih dikenal dan menjadi daya tarik untuk wisatawan 

mancanegara berkunjung ke kawasan wisata tersebut. Sehingga dengan 

meningkatnya kunjungan wisatawan ke kawasan tersebut diharapkan akan 

meningkatkan PAD disetiap daerah dan perekonomian masyarakat lokal guna 

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.  

Dari keuntungan tersebut belum semua terpenuhi yaitu salah satunya belum 

adanya minat investor luar negeri yang masuk. Padahal Geopark Gunung Sewu ini 

sudah go internsional sejak tahun 2015, dan sampai saat ini belum ada investor 

luar negeri. Walaupun ada investor yang akan masuk ke kawasan ini, mereka 

harus terlebih dahulu meminta izin ke kantor pusat atau ke Badan Geologi. 

Dikatakan demikian karena kawasan ini merupakan kawasan konservasi yang 

harus di jaga dan dilestarikan. Jika ada investor yang masuk untuk mendirikan 

                                                                                                                                                               
http://landspatial.bappenas.go.id/km/files/20141113161357_geopark_dan_tata_ruang.pdf. 
Pada tanggal 3 Oktober 2017 Pukul 18.10 WIB 
  
 

http://landspatial.bappenas.go.id/km/files/20141113161357_geopark_dan_tata_ruang.pdf
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bangunan atau pun lainnya jika itu mereka merusak lingkungan maka tidak akan 

diizinkan.  

 Kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark ditetapkan pada 

tanggal 13 Mei 2012 oleh Komite Nasional Geopark, memiliki luas wilayah 1.802 

km
2
 yang terbagi menjadi tiga GeoArea yakni Kabupaten Gunung Kidul Provinsi 

D.I Yogyakarta, Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten 

Pacitan Provinsi Jawa Timur. Kawasan Karst Gunung Sewu membentang 

sepanjang 120 km dan lebar maksimum 40 km membentang antara Pantai 

Parangtritis (Yogyakarta) di sebelah barat hingga Teluk Pacitan (Jawa Timur) 

disebelah timur. Dikenal sebagai kawasan karst karena tiga daerah tersebut 

areanya lebih didominasi oleh pegunungan yang berbukit-bukit, batuan kapur, 

goa-goa, sungai bawah tanah, air terjun, daerah cekungan dan lain sebagainya.   

Kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark merupakan kawasan 

yang berpotensi menjadi pariwisata baru dengan fenomena alam sebagai obyek 

dan daya tarik Geowisata yang ada di Indonesia. Kawasan Gunung Sewu 

UNESCO Global Geopark merupakan kawasan karst (batuan kapur) yang dahulu 

daerah ini gersang dan tandus, tetapi sekarang menjadi ikon pariwisata yang 

banyak diminati oleh wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan 

mancanegara. Didalam kawasan karst menyimpan potensi yang besar untuk 

dijadikan obyek pariwisata seperti pantai dan goa. Sehingga untuk 

mengoptimalkan pengembangan potensi daerah tersebut, pemerintah daerah 

Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan 

melakukan kerjasama antar daerah. Kerjasama antar daerah tersebut dilakukan 
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guna untuk bersama-sama melakukan pengelolaan, pengembangan serta promosi 

pariwisata di kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark 

Ada 33 geosite yang terbagi ke tiga daerah tersebut yakni 13 geosite berada 

di Kabupaten Gunung Kidul, 7 geosite berada di Kabupaten Wonogiri dan 13 

geosite berada di Kabupaten Pacitan. Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci tabel  

33 geosite yang tersebar di tiga daerah tersebut. 

Tabel 1.3 Objek Wisata Kawasan Geopark Gunung Sewu 

 

No  

Lokasi  

Gunung Kidul Wonogiri  Pacitan  

1. Gunung Api Purba 

Nglaggeran 

Lembah Giritontro Pantai Klayar 

2. Gua Pindul Gua Sodong Pantai Buyutan 

3. Luweng Kalisuci Gua Tembus Pantai Watukarung 

4. Luweng Jomblang Luweng Sapen Pantai Srau 

5. Pantai Siung-Wediombo Gua Mrico Pesisir Teluk Pacitan 

6. Lembah Sadeng Gua Potro-Bunder Gua Gong 

7. Air Terjun Bleberan 

(Aire Terjun Sri Gethuk) 

Pantai Sembukan Gua Tabuhan 

8. Hutan Wanagama  Luweng Jaran 

9. Hutan Turunan  Song Terus 

10. Gua Ngingron 

 

 Luweng Ombo 

11. Endapan laut Miosen 

Awal (formasi 

Sambipitu) 

 Sungai Baksoka 

12. Pantai Baron-Kukup-

krakal 

 Danau Guyangwarak 

13. Goa Jlamprong  Situs Ngrinjangan 

    Sumber : Geomagz : Majalah Geologi Populer.Tahun  2015 

Dalam pengelolaannya, Geopark Gunung Sewu ini dikelola oleh gabungan 

tiga pemerintah daerah yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Wonogiri dan 

Kabupaten Pacitan. Karena cakupannya area Geopark Gunung  Sewu yang sangat 

luas yaitu berada di tiga Kabupaten dan tiga Provinsi, sinkronisasi kebijakan antar 

pemerintah daerah perlu untuk dilakukan. Pengelolaan dan pengembangan 
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pariwisata kawasan Geopark Gunung Sewu ditandai dengan adanya kesepakatan 

bersama dengan ditandatanganinya peraturan bersama kepala daerah tiga 

kabupaten dikawasan geopark.  

Kemudian juga dilakukan kesepakatan kerjasama atau pun Mou yang 

dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur D.I 

Yogyakarta.
4
 Kerjasama tersebut dilakukan guna untuk membantu menyediakan 

sarana dan prasarana dalam pengembangan geopark.  Kesepakatan dilakukan juga 

guna mensukseskan validasi yang akan dilakukan langsung oleh UNESCO  pada  

tahun 2019 mendatang. Penilaian oleh UNESCO dilakukan selam 4 tahun sekali. 

Validasi dilakukan guna mengetahui apakah Geopark Gunung Sewu masih layak 

atau tidak sebagai kawasan geopark oleh UNESCO. Jadi bisa saja apabila ada 

persyaratan yang tidak sesuai lagi dengan apa yang ditetapkan maka geopark ini 

bisa dikeluarkan dari keanggotaan GGN UNESCO. Dalam pedoman dan kriteria 

geopark yang diterbitkan GGN tahun 2007, ada 6 kriteria yang harus dipenuhi 

agar geopark dapat berlangsung sesuai dengan tujuannya yaitu:
5
 

1. Ukuran dan kondisi 

2. Manajemen pengelolaan 

3. Pengembangan ekonomi 

4. Pendidikan 

5. Perlindungan dan konservasi 

6. Kerjasama jaringan geopark 

 

                                                           
4
 Rendika Ferri K.2017.Tiga Bupati Kompak Kelola Gunung Sewu UNESCO Global Geopark.[online] 

Diakses di http://jogja.tribunnews.com/2017/05/25/tiga-bupati-kompak-kelola-gunung-sewu-
unesco-global-geopark pada tanggal 3 Oktober 2017 Pukul 18.20 WIB 
5
 Deona Fhenta Amelia.2016.Upaya Pemerintah Indonesia Menjadikan Kawasan Gunung Sewu 

Sebagai UNESCO Global Geopark Network (GGN) Tahun 2013-2015. [Jurnal]. JOM FISIP Vol.3 
No.2-Oktober 2016. Ilmu Hubungan Internasional FISIP. Universitas Riau.Hlm. 5-7 

http://jogja.tribunnews.com/2017/05/25/tiga-bupati-kompak-kelola-gunung-sewu-unesco-global-geopark
http://jogja.tribunnews.com/2017/05/25/tiga-bupati-kompak-kelola-gunung-sewu-unesco-global-geopark
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Kawasan Geopark Gunung Sewu memiliki keunikan bentang alam karst 

yang dimana memiliki potensi wisata pantai dan goa yang besar. Dengan 

dimilikinya beberapa potensi daerah yang ada, geopark ini mampu meningkatkan 

jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Berikut 

perbandingan jumlah kunjungan wisatawan yang datang di ketiga daerah yaitu: 

Diagram  1.1 Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Geopark di 

Kabupaten Pacitan, Wonogiri dan Gunung Kidul Tahun 2012-2015 

 

Sumber : Dinas Pariwisata Daerah Istimewa yogyakarta. Statistik Kepariwisataan 2015, Renstra 

Tahun 2016-2021 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Dinas 

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Wonogiri Tahun 2015 

Dari gambar tersebut terlihat pertumbuhan kunjungan wisatawan yang datang di 

Geopark Gunung Sewu, Kabupaten Gunung Kidul mengalami pertumbuhan 

jumlah pengunjung wisatawan yang paling signifikan dibandingkan dua 

kabupaten lain yaitu Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri. Dari presentase 

diatas rata-rata setiap daerah mengalami pertumbuhan jumlah kunjungan 

wisatawan.  
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Pengembangan geopark ini setiap tahun akan selalu dilakukan penilaian 

oleh anggota dari UNESCO. Menghadapi revalidasi atau penandaan ulang status 

Gunung Sewu UNESCO Global Geopark dari keanggotaan UNESCO tahun 2019 

mendatang, ketiga pemerintah daerah tersebut harus menyusun langkah-langkah 

yang konkrit dan bergerak cepat. Apabila ketiga pemerintah daerah tersebut tidak 

bersiap-siap, maka status keanggotaan Geopark dapat terancam dan dikeluarkan 

dari keanggotaan UNESCO. Dalam kerjasama antar daerah ini ada beberapa 

permasalahan dalam menghadapi revalidasi pada tahun 2019 mendatang. Ada 

pekerjaan rumah yang direkomendasikan atau dari UNESCO yang perlu untuk 

diselesaikan yaitu terkait dengan pembenahan Geopark Gunung Sewu. Ada enam 

buah pekerjaan rumah yang perlu untuk diselesaikan oleh ketiga pemerintah 

daerah tersebut yaitu peningkatan kerjasama, kelembagaan atau jejaringan, sisi 

edukasi, panel interpretasi, situs web dan konservasi serta visibilitas geopark.
6
  

Menurut Hanang Samudera,peneliti utama Badan Geologi Kementerian 

ESDM yang dilangsir dari jogja.tribunnews.com mengatakan bahwa :
7
 

“Oleh karena itu, Pemerintah Daerah sebaiknya dapat bergerak cepat dan 

menyusun langkah-langkah konkrit, karena kalau tidak bersiap, status 

keanggotaan Geopark dapat terancam. Enam rekomendasi ini harus 

dijawab dari waktu 2015-2019. Dari sisi rekomendasi geologi sudah 

dikenal baik, namun dari visibilitas rupanya masih belum,”ujar Hanang. 

Sehingga dari hal tersebut, untuk menyelesaikan persoalan dan pekerjaan rumah 

yang direkomendasikan oleh UNESCO, perlu adanya peningkatan kerjasama yang 

                                                           
6
 Rendika Ferri K.2017.UNESCO Beri Enam PR untuk Geopark Gunung Sewu. [onlie] diakses di 

http://jogja.tribunnews.com/2017/05/28/unesco-beri-enam-pr-untuk-geopark-gunungsewu 
pada tanggal 19 November 2017 Pukul 13.00 WIB 
7
 Ibid.,  

http://jogja.tribunnews.com/2017/05/28/unesco-beri-enam-pr-untuk-geopark-gunungsewu
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lebih oleh ketiga daerah tersebut. Ketiga daerah tersebut harus bekerja keras agar 

geopark tidak dicabut atau dikeluarkan dari keanggotaan UNESCO. 

Kemudian dalam pengembangan geopark dilakukan kerjasama di tiga 

daerah dan tiga provinsi. Dalam kerjasama antar daerah perlu adanya anggaran 

guna untuk pengembangan dan pengelolaan pariwisata di geopark. Dari segi 

anggaran untuk iuran setiap tahunnya, berbeda-beda daerah satu dengan lainnya. 

Hal tersebut dilihat dari kemampuan setiap daerah itu sendiri. Jadi dalam hal iuran 

siapa yang mempunyai kemampuan anggaran APBD tinggi, maka daerah tersebut 

akan lebih besar dalam memberikan anggaran. Kemudian juga dalam 

pengembangan pariwisata dimasing-masing daerah juga terbatas dengan 

anggaran.  

Dari pemaparan diatas setidaknya penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti berfokus pada kerjasama tiga daerah dalam pengembangan pariwisata di 

Kawasan Geopark Gunung Sewu. Maka dari penjelasan yang telah ditulis diatas, 

peneliti ingin mencoba membahas kerjasama pengembangan wisata kawasan 

Geopark Gunung Sewu dengan judul “ Kerjasama Tiga Daerah Dalam 

Pengembangan Pariwisata Kawasan Gunung Sewu UNESCO Global 

Geopark Tahun 2015-2017”.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kerjasama antar daerah Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten 

Wonogiri dan Kabupaten Pacitan dalam pengembangan pariwisata 

kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark tahun 2015-2017?  
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2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar daerah 

Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan 

dalam pengembangan pariwisata kawasan Gunung Sewu Global Geopark 

tahun 2015-2017? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kerjasama antar daerah Kabupaten Gunung Kidul, 

Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan dalam pengembangan 

pariwisata kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark tahun 2015-

2017. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat kerjasama 

antar daerah Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Wonogiri dan 

Kabupaten Pacitan dalam pengembangan pariwisata kawasan Gunung 

Sewu Unesco Global Geopark tahun 2015-2017. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya studi ilmu pemerintahan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan diskusi dalam 

hal pembangunan daerah melalui pariwisata. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap kerjasama antar pemerintah daerah. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini digunakan sebagai referensi bagi daerah dalam 

pengembangan dan pembangunan wilayah melalui sektor pariwisata. 

2. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap tiga daerah 

tersebut dalam pengembangan wisata khususnya kawasan Geopark 

Gunung Sewu. 



 
 

13 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini peneliti menjelaskan mengenai tinjauan pustaka tentang  

penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penetapan fokus penulis. Penelitian 

terdahulu dapat menjadi rujukan dan menambah wawasan. Dalam bagian  ini juga 

akan dijelaskan tentang teori penelitian yang akan digunakan penulis untuk 

menganalisis permasalahan. Selain itu, akan dibahas juga mengenai alur pikir 

penulis. Alur pikir digunakan sebagai kerangka teoritik dalam penulisan skripsi 

dan ditujukan untuk memudahkan bagi pembaca dalam mengikuti alur penelitian 

dalam skripsi ini. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pada sub bagian ini akan dijelaskan mengenai studi terdahulu yang berisikan 

tentang hasil penelitian terdahulu. Selain itu, hasil penelitian terdahulu juga bisa 

dijadikan bahan acuan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Ada beberapa 

studi terdahulu yang disajikan yaitu sebagai berikut ini: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Andhi Pranata, Muhammad Saleh 

dan Imam Hanafi yang berjudul “ Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam 

Pengelolaan Sumber Daya Air (Studi Pada Kerjasama Kota Malang dengan Kota 

Batu dan Kota Malang dengan Kabupaten Malang Dalam Pengelolaan Sumber 

Daya Air)”. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskripif kualitatif. Fokus 

penelitian yang dilakukannya yaitu kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota 

Malang dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang dalam pengelolaan sumber
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daya air serta faktor pendukung dan penghambat terjadinya kerjasama. Hasil 

penelitiannya yaitu Kota Batu dan Kabupaten Malang dalam pengelolaan sumber 

daya air serta faktor pendukung dan penghambat terjadinya kerjasama. Hasil 

penelitiannya yaitu kerjasama yang terjalin antara Kota Malang dengan Kota Batu 

dan Kabupaten Malang merupakan kerjasama bentuk pembelian air sumber. 

Proses kerjasama yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik, tetapi dalam 

kerjasama antar daerah ini masih belum banyak melibatkan masyarakat.
8
 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Reza Permadi yang berjudul “Potensi 

Situs-Situs Warisan Geologi Di Area Kars Gunung Sewu Sebagai Pendukung dan 

Peluang Pengembangan Geopark di Indonesia Untuk Aset Geowisata Kreatif”. 

Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode literatur. Fokus dalam 

penelitian ini yaitu melakukan kajian mengenai inventarisasi potensi situs-situs 

warisan geologi di daerah Gunung Sewu yang melingkupi tiga wilayah yaitu : 

Gunungkidul, Wonogiri dan Pacitan agar dapat dimanfaatkan dan dikembangkan 

secara maksimal sebagai wisata Taman Bumi ( Geopark ).Hasil penelitiannya 

adalah hasil analisis citra landsat Area Kars Gunung Sewu dikelompokkan 

menjadi 4 Satuan yaitu : Unit K1 Dataran Tinggi Kars, Unit K5 Dataran Alluvial 

Kars, Unit K6 Doline dan Unit K8 Lembah Kering .Hasil analisis SWOT dan 

scoring self-assesment yang melingkupi Keadaan Geologi, Struktur Manajemen, 

Edukasi Lingkungan, Geotourism dan Perkembangan Ekonomi Daerah secara 

berkelanjutan didapat nilai 73,25%, angka tersebut (lebih dari 50 %) yang berarti 

                                                           
8
 Andhi Pranata, Muhammad Saleh,dkk.2015.Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam 

Pengelolaan Sumber Daya Air (Studi Pada Kerja Sama Kota Malang dengan Kota Batu dan Kota 
Malang dengan Kabupaten Malang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air).[Jurnal] Vol.3,No.10 
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang 
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Kawasan Kars Gunung Sewu sangat layak untuk bergabung ke dalam Jaringan 

Global Geopark National oleh UNESCO. Sebab, pengembangan kawasan 

geopark memiliki dampak yang sangat besar untuk pariwisata yang mendorong 

pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat juga kebutuhan Negara.
9
 

 Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fitria Andalus Handayani yang 

berjudul “ Implementasi Kebijakan Kerjasama Antar Daerah (Studi Tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten 

Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan)”. Metode yang digunakan dalam penelitian 

tersebut yaitu deskriptif kualitatif. Fokus  penelitian tersebut adalah pelaksanaan 

kebijakan kerjasama antar daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten 

Pasuruan mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 

Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan. Hasil dari penelitian ini adalah 

implementasi kebijakan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan berjalan 

kurang efektif. Hal ini dikarenakan ditemukan batasan implementasi mengenai 

batasan waktu serta data dasar informasi masyarakat miskin dikedua wilayah 

tersebut masih belum lengkap.
10

 

 Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sekar Arum A.Prameswari, M.R 

Khairul Muluk dan Ike Wanusmawatie yang berjudul “Kerjasama Antar Daerah  

                                                           
9
 Reza Permadi.2014.Potensi Situs-Situs Warisan Geologi Di Area Kars gunung Sewu Sebagai 

Pendukung dan Peluang Pengembangan Geopark Di Indonesia Untuk Ase Geowisata Kreatif. 
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.  
10

 Fitria Andalus Handayani.2015.Implementasi Kebijakan Kerjasama Antar Daerah (Studi Tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Sidoarjo dan 
Kabupaten Pasuruan).Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poliik Universitas Airlangga Surabaya 
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Dalam Sektor Persampahan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan (Studi Di 

Sekretariat Bersama Kartamantul D.I Yogyakarta”. Metode yang digunakan 

dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kualitatif. Fokus dalam penelitiannya 

yaitu kerjasama antar daerah dalam sektor persampahan yang berbasis 

pembangunan berkelanjutan di Sekretariat Bersama Kartamantul, D.I Yogyakarta. 

Kerjasama ini antara Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. 

Hasil dari penelitiannya adalah dimana kerjasama antar daerah dalam sektor 

persampahan membawa hasil kerjasama yang menguntungkan dan hasil 

pembangunan daerah berdasar pembangunan berkelanjutan. Jenis kerjasama 

antara daerah yang dikembangkan di Sekretariat Bersama Kartamantul D.I 

Yogyakarta telah menjadi panutan bentuk kerjasama anatar daerah oleh daerah 

lain.
11

 

 Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi yang berjudul “ Kajian 

Kerjasama Daerah Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata 

Dataran Tinggi Dieng”. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 

deskriptif kualitatif. Fokus dalam penelitiannya adalah mengidentifikasi faktor 

yang mendorong kerjasama daerah, merumuskan kesenjangan dukungan dan 

hambatan kedua kabupaten, dan merumuskan format kelembagaan kerjasama 

antar daerah  dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata dataran 

tinggi dieng. Kerjasama antar daerah ini antara Kabupaten Banjarnegara dan 

Kabupaten Wonosobo. Hasil penelitiannya adalah dukungan dikedua 

                                                           
11

 Sekar Arum A.Prameswari, M.R.Khairul Muluk,dkk.2013.Kerjasama Antar Daerah Dalam Sektor 
Persampahan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan (Studi Di Sekretariat Bersama Kartamantul 
D.I Yogyakarta.Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang 
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kabupatentersebut masih kurang dan belum optimal. Kurangnya dukungan dalam 

penganggaran dan pemahaman perlunya kelembagaan. Hambatannya dalam 

kerjasama antar daerah adalah ego daerah, perbedaan keepentingan, belum adanya 

identifikasi kebutuhan sektor yang dikerjasamakan, kewenangan pengelolaan dan 

alokasi dana.
12

 

  Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu 

No  Peneliti  Judul  Metode  Fokus penelitian   

1. Andhi Pranata, 

Muhammad Saleh 

dan Imam Hanafi 

Kerjasama Antar 

Pemerintah 

Daerah Dalam 

Pengelolaan 

Sumber Daya Air 

(Studi Pada 

Kerjasama Kota 

Malang dengan 

Kota Batu dan 

Kota Malang 

dengan 

Kabupaten 

Malang Dalam 

Pengelolaan 

Sumber Daya Air) 

(2015) 

Diskriptif 

Kualitatif 

Kerjasama yang 

dilakukan 

Pemerintah Kota 

Malang dengan Kota 

Batu dan Kabupaten 

Malang dalam 

pengelolaan sumber 

daya air serta faktor 

pendukung dan 

penghambat 

terjadinya kerjasama 

2. Reza Permadi Potensi Situs-

Situs Warisan 

Geologi Di Area 

Kars Gunung 

Sewu Sebagai 

Pendukung dan 

Peluang 

Pengembangan 

Geopark di 

Indonesia Untuk 

Aset Geowisata 

Kreatif 

Studi 

literatur 

Unit K1 Dataran 

Tinggi Kars, Unit K5 

Dataran Alluvial 

Kars, Unit K6 Doline 

dan Unit K8 Lembah 

Kering (Brahmantyo 

B, 2006). Hasil 

analisis SWOT dan 

scoring self-

assesment yang 

melingkupi Keadaan 

Geologi, Struktur 

Manajemen, Edukasi 

Lingkungan, 

Geotourism dan 

Perkembangan 

                                                           
12

 Wahyudi.2010.Kajian Kerjasama Daerah Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Kawasan 
wisata Dataran Tinggi Dieng.Tesis. Magister Teknik Pembangunan wilayah dan Kota universitas 
Diponegoro Semarang  



18 
 

 
 

Ekonomi Daerah 

secara berkelanjutan 

didapat nilai 73,25%, 

angka tersebut (lebih 

dari 50 %) yang 

berarti Kawasan Kars 

Gunung Sewu sangat 

layak untuk 

bergabung ke dalam 

Jaringan Global 

Geopark National 

oleh UNESCO. 

Sebab, 

pengembangan 

kawasan geopark 

memiliki dampak 

yang sangat besar 

untuk pariwisata 

yang mendorong 

pertumbuhan 

ekonomi masyarakat 

setempat juga 

kebutuhan Negara. 
3. Fitria Andalus 

Handayani  

Implementasi 

Kebijakan 

Kerjasama Antar 

Daerah (Studi 

Tentang 

Penyelenggaraan 

Pelayanan 

Kesehatan Bagi 

Masyarakat 

Miskin Di 

Kabupaten 

Sidoarjo dan 

Kabupaten 

Pasuruan (2015) 

Deskriptif 

Kualitatif 

Pelaksanaan 

kebijakan kerjasama 

antar daerah 

Kabupaten Sidoarjo 

dengan Kabupaten 

Pasuruan mengenai 

penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan 

bagi masyarakat 

miskin Kabupaten 

Sidoarjo dan 

Kabupaten Pasuruan. 

4. Sekar Arum 

A.Prameswari, 

M.R Khairul 

Muluk dan Ike 

Wanusmawatie  

Kerjasama Antar 

Daerah Dalam 

Sektor 

Persampahan 

Berbasis 

Pembangunan 

Berkelanjutan 

(Studi Di 

Sekretariat 

Bersama 

Kartamantul D.I 

Yogyakarta. 

(2013) 

Deskriptif 

Kualitatif 

Kerjasama antar 

daerah dalam sektor 

persampahan yang 

berbasis 

pembangunan 

berkelanjutan di 

Sekretariat Bersama 

Kartamantul, D.I 

Yogyakarta. 

Kerjasama ini antara 

Kota Yogyakarta, 

Kabupaten Sleman 

dan Kabupaten 
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Bantul 

5. Wahyudi  Kajian Kerjasama 

Daerah Dalam 

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Kawasan Wisata 

Dataran Tinggi 

Dieng. (2010) 

Deskriptif 

Kualitatif 

Mengidentifikasi 

faktor yang 

mendorong 

kerjasama daerah, 

merumuskan 

kesenjangan 

dukungan dan 

hambatan kedua 

kabupaten, dan 

merumuskan format 

kelembagaan 

kerjasama antar 

daerah  dalam 

pengelolaan dan 

pengembangan 

kawasan wisata 

dataran tinggi dieng. 

  Sumber : data hasil olahan penulis tahun 2017 

2.2 Kerangka Teoritik 

2.2.1 Kerjasama Antar Daerah  

Pada hakikatnya kerjasama selalu identik dengan adanya dua belah pihak 

atau lebih yang saling berinteraksi guna mencapai tujuan bersama. Dapat 

dikatakan kerjasama apabila terdapat tiga unsur didalamnya yaitu unsur dua pihak 

atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama.
13

 Sekarang ini di negara 

maju kerjasama antar daerah  menjadi suatu kebutuhan yang fundamental dalam 

mengatasi suatu permasalahan yang terjadi di daerah seperti pengelolaan potensi, 

produk unggulan dan kawasan, persoalan perbatasan daerah, dan lain sebagainya. 

Kerjasama antar daerah merupakan salah satu solusi atau alternatif yang 

digunakan untuk mengoptimalkan pembangunan potensi disetiap daerah, dan pada 

akhirnya kerjasama antar daerah ini akan saling menguntungkan dalam bidang-

                                                           
13

 S.Pamudji.1985.Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah:Suatu Tinjauan 
dari Segi Administrasi Negara.Jakarta:PT.Bina Aksara, Hlm.12 



20 
 

 
 

bidang yang menyangkut kepentingan lintas sektor wilayah. Selain itu juga 

kerjasama antar daerah juga dilakukan guna untuk menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi suatu daerah, sehingga perlu keterlibatan kerjasama daerah lain 

guna mengatasi permasalahan tersebut. 

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 tentang 

Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, pengertian kerjasama antar daerah 

yang disingkat KSAD adalah “Kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur 

atau Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan 

Bupati/Walikota lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan 

kewajiban”. Menurut Paterson, kerjasama antar pemerintah adalah sebagai tata 

cara yang digunakan antara satu atau lebih pemerintahan dalam mencapai tujuan 

bersama, pemberian jasa atau pemecahan masalah.
14

 Sehingga kerjasama antar 

daerah yaitu kerjasama yang dilakukan dua daerah atau lebih yang telah disepakati 

bersama guna untuk mencapai tujuan bersama sehingga akan saling 

menguntungkan satu sama lain.  

Kerjasama antar daerah sangat diperlukan sekali oleh setiap daerah karena 

dengan kerjasama maka akan ada solusi untuk mengatasi setiap permasalahan 

yang terjadi didaerah. Setiap daerah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa 

adanya bantuan dari daerah lain. Ada beberapa alasan dilakukannya kerjasama 

antar daerah yaitu sebagai berikut:
15

 

                                                           
14

 Tjahjanulin Domai.2010.Kebijakan Kerjasama Antar Daerah dalam Perspektif Sound 
Governance.Surabaya:Jenggala Pustaka Utama. Hlm 27 
15

 Ibid., Hlm 28-29 
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1. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat membentuk kekuatan yang lebih 

besar, dimana masing-masing daerah akan saling bersinergi untuk 

menghadapi ancaman lingkungan maupun permasalahan yang rumit 

untuk mengatasinya.  

2. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat mencapai kemajuan yang lebih 

tinggi, artinya dengan bekerjasama masing-masing daerah akan 

mentransfer kepandaian, keterampilan, pengalaman, dan informasi 

guna memajukan dan mengembangkan disi dari hasil belajar bersama. 

3. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat lebih  berdaya, dimana apabila 

daerah secara sendiri memperjuangkan kepentingannya mungkin tidak 

diperhatikan, apabila ia masuk dalam forum kerjasama suaranya akan 

diperhatikan.  

4. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat memperkecil atau mencegah 

konflik, daerah yang semula bersaing/terlibat konflik sekarang lebih 

toleransi. 

5. Masing-masing pihak yang terlibat merasakan keadilan, artinya tidak 

akan ada yang dirugikan karena adanya transparansi dan akses 

informasi yang sama.  

6. Masing-masing pihak yang bekerjasama akan memerlukan 

keberlanjutan penangan bidang yang dikerjasamakan. 

7. Kerjasama yang dilakukan akan menghilangkan ego daerah, artinya 

melalui kerjasama ego daerah akan dihindarkan karena adanya visi 

kebersamaan. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya kerjasama dengan daerah lain 

maka akan saling menguntungkan. Pihak-pihak yang terlibat akan saling 

mentransfer pengalaman, keterampilan, informasi satu dengan lainnya guna untuk 

mengembangkan dan mamajukan daerah tersebut guna untuk mencapai tujuan 

bersama.  

 Selama ini pelaksanaan otonomi daerah pasca reformasi menunjukkan 

adanya kemajuan yang luar biasa dalam praktek kerjasama khusunya kerjasama 

antar daerah misalnya, Kartamantul (Yogyakarta-Sleman-Bantul), Sarbagita (Kota 

Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan), Pawonsari (Pacitan-Wonogiri-Pawonsari), 

Subosukawonosraten (Surakarta- Boyolali- Sukoharjo- Karanganyar- Wonogiri- 

Sragen –Klaten), dan lainnya. Jika dilihat dari kerjasama yang telah dilakukan 
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kebanyakan pemerintah daerah lebih mempertimbangkan kerjasama pada 

kedekatan secara teritorial. Ada beberapa basis dalam pengembangan kerjasama 

antar daerah yaitu:
16

 

1. Basis ketanggaan secara geografis, dalam hal ini daerah secara 

geografis bertetanggaan, cenderung akan mempunyai konflik tinggi 

sekaligus memiliki potensi kepentingan bersama yang tinggi.  

2. Basis kesetaraan potensi, artinya daerah memiliki potensi yang sama 

seperti pariwisata,potensi laut dan sebgainya, sehingga memungkinkan 

memiliki permasalahan yang hampir sama. Dengan membangun 

kerjasama daerah dapat melakukan negosiasi secara kuat daam 

menghadapi aktor lain baik pemerintah pusat maupun swasta. 

3. Basis kesetaraan permasalahan, artinya kerjasama sering dilandasi dari 

adanya permasalahan yang sama yang dihadapi. Kerjasama dapat 

dilakukan guna mengatsi permasalahan tersebut dengan melibatkan 

daerah lain yang mempunyai persamaan dengan melakukan sharing 

pengalaman penanganan. 

Terbangunnya kerjasama antar daerah karena adanya kesadaran diantara 

masing-masing daerah yang terlibat untuk melakukan sharing. Oleh karena 

kerjasama antar daerah hanya akan bekerja secara efektif dan aksi kolektif apabila 

terjadi sharing yang seimbang dan adil antar daerah anggota kerjasama. Terdapat 

tiga model sharing terbangunnya kerjasama antar daerah menurut Yudhoyono S.B 

dalam Pratikno:
17

 

1. Sharing of experience  

Artinya dimana ada ruang bagi daerah untuk saling berbagi pengalaman 

dalam pengelolaan urusan pemerintahan daerah. Pengalaman yang dimiliki oleh 

daerah bisa menjadikan aspirasi bagi daerah lain dan menjadikan acuan bagi 

                                                           
16

 Pratikno.2007.Kerjasama Antar Daerah: Kompleksitas dan Tawaran Format Kelembagaan. 
Yogyakarta : Percetakan Jogja Global Media. Hlm.36-37 
17

 Ibid., Hlm. 55-56 
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daerah lain untuk mempelajari apa yang menjadi faktor pendorong dan 

penghambat keberhasilan di suatu daerah.  

2. Sharing of benefits 

Artinya kerjasama bukan hanya harus diarahkan untuk menfasilitasi 

terjadinya sharing keuntungan antar daerah anggota tetapi kerjasama tidak 

mungkin berjalan tanpa adanya sharing of benefits. Dalam pengelolaan potensi 

daerah yang dilakukan bersama maka akan menghasilkan keuntungan dan 

manfaat. Dan pada akhirnya setiap daerah akan merasa diuntungkan dilakukannya 

kerjasama dan tidak ada daerah yang akan dirugikan. Sebuah daerah akan sukarela 

bekerja untuk mendukung efektivitas asosiasi, apabila daerah tersebut akan 

memperoleh manfaat dari asosiasi. Dapat diartikan bahwa daerah otonom anggota 

kerjasama ini akan merasa memperoleh keuntungan yang lebih besar jika 

melakukan kerjasama tersebut. 

3. Sharing of burdens 

Artinya kerjasama antar daerah tidak akan berjalan dan bertahan apabila 

antar daerah anggota tidak mempunyai komitmen untuk menanggung biaya 

kerjasama. Tidak hanya soal anggaran tetapi juga prasarana daln lainnya untuk 

menunjang pengelolaannya. Untuk mengaktivasi kerjasama maka diperlukan 

ketersediaan sumberdaya kolektif dalam pengelolaannya. Selain itu diharapkan 

kerjasama antar daerah bisa mendorong terbangunnya komitmen untuk saling 

membantu pada saat krisis. Dengan cara tersebut, burdens (beban) yang berlebih 

disuatu daerah akan teringankan oleh kerelaan daerah lain dengan adanya 
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kerjasama antar daerah. Dalam arti dengan melakukan kerjasama memungkinkan 

untuk bisa saling berbagi beban permasalahan yang terjadi. 

Penjelasan diatas menunjukkan kekuatan sharing antar daerah sangat 

mennentukan dan bisa menjadi parameter untuk mengukur seberapa besar 

kekuatan kohesifitas dari kelembagaan kerjasama antar daerah tersebut. Semakin 

tinggi derajat sharing diantara mereka, semakin kuat kemungkinan untuk 

membangun kapasitas kolektif. Sebaliknya semakin lemah derajat sharing 

menunjukkan betapa rapuh dan rentangnya suatu kerjasama antar daerah.
18

 

Sehingga dengan adanya kerjasama yang dilakukan maka menjadikan salah satu 

solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. 

Kerjasama dilakukan karena adanya inisiatif dan semangat untuk melakukan 

kerjasama guna mencapai tujuan bersama.  

2.2.1.1 Dasar Hukum Kerjasama Antar Daerah  

Dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah pasti ada dasar hukum yang 

menjadi landasan dan pedoman dilakukannya kerjasama antar daerah. Dasar 

hukum sangatlah penting karena dengan dasar hukum yang jelas pelaksanaan 

kerjasama antar daerah ini akan berjalan dengan baik. Ada beberapa dasar hukum 

yang dijadikan sebagai landasan atau pedoman kerjasama antar daerah yaitu 

sebagai berikut ini: 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Pasal 363 berbunyi : 
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 Ibid., Hlm.56-57 
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(1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat 

mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi 

dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. 

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat dilakukan 

oleh daerah dengan : 

a. Daerah lain 

b. Pihak ketiga; dan/atau 

c. Lembaga atau pemerintah daerah diluar negeri sesuai dengan 

peraturan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Kerjasama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a dikategorikan menjadi kerjasama wajib dan kerjasama 

sukarela.  

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata 

Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Kerjasama Daerah 

Legistimasi suatu kerjasama antar daerah tidak hanya bersumber pada 

berfungsinya kerjama tersebut, tetapi juga terjamin dalam kerangka regulasi yang 

memadai untuk menjamin dan mendorong bekerjanya kerjsaama antar daerah. 

Ada beberapa alternatif kerangka regulasi kerjasama antar daerah yaitu sebagai 

berikut ini:
19

 

1. Perjanjian, menyangkut materi yang merupakan hal yang sangat 

prinsipil yang memerlukan pengesahan/ratifikasi. 

2. Persetujuan, cakupan materi yang diatur didalam jenis pengaturan 

seperti ini lebih sempit daripada perjanjian. Sifat persetujuan ini 

biasanya lebih hal-hal yang teknis. 

3. Deklarasi, perjanjian yang berisikan ketentuan-ketentuan umum dimana 

para pihak bersepakat untuk melakukan kebijakan-kebijakan tertentu 

dimasa mendatang. 

                                                           
19

 Ibid., Hlm.66 
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4. Memorandum of Understanding (MOU), bentuk perjanjian yang 

umumnya mengatur pelaksanaan suatu perjanjian induk. Tetapi apabila 

materi yang diatur sifatnya sangat teknis, bentuk ini dapat berdiri sendiri 

tanpa memerlukan persetujuan induk. 

Dasar hukum baik itu berupa perundangan-undangan maupun peraturan lain 

seperti diatas merupakan payung hukum dan landasan bagi daerah yang 

digunakan di Indonesia dalam penyelenggaraan kerjasama antar daerah. Dengan 

adanya payung hukum yang jelas dan lengkap maka akan menjadikan legitimasi 

yang lebih kuat secara hukum oleh daerah. Sehinggga daerah tidak perlu khawatir 

akan adanya legitimasi dalam penyelenggaran kerjasama antar daerah, karena 

dengan adanya kerjasama antar daerah merupakan salah satu solusi maupun 

strategi yang digunakan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

2.2.1.2   Bentuk-Bentuk Kerjasama Antar Daerah 

 Dalam suatu kerjasama antar daerah memiliki beberapa bentuk maupun 

model yang bervariasi. Ada beberapa bentuk kerjasama antar daerah yaitu sebagai 

berikut ini:
20

 

1. Handshake Agreements  

Yaitu pengaturan kerja sama yang dilakukan antar daerah yang dimana tidak 

didasarkan atas perjanjian tertulis. Dalam hal ini apabila tidak ada pengaturan 

kerjasama yang jelas dan tertulis akan sering menimbulkan terjadinya konflik 

maupun kesalapahaman antar daerah yang terlibat. Bentuk kerjasama ini dirasa 

cukup efisien dan lebih fleksibel pelaksanaannya karena tidak ada kewajiban yang 

mengikat bagi masing-masing daerah yang bersangkutan. 

                                                           
20

 Tjahjanulin Domai,Op.cit., Hlm 32 
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2. Written Agrreements  

Yaitu pengaturan kerjasama yang dilakukan antar daerah yang dimana 

berdasarkan pada perjanjian yang tertulis. Dalam bentuk perjanjian tertulis ini 

diperlukan untuk melakukan program kontrak, adanya kepemilikan bersama, serta 

usaha membangun unit pelayanan bersama. Dengan adanya perjanjian tertulis ini 

akan menghindarkan konflik dan kesalapahaman karena daerah yang terlibat 

sudah mempunyai aturan dan legitimasi yang sudah jelas.  

Kedua jenis model diatas mempunyai kelebihan maupun kekurangan dalam 

kerjasama antar daerah. Selain itu juga ada bentuk kerjasama antar daerah lain 

yaitu sebagai berikut ini :
21

 

1. Kerjasama Bilateral 

Kerjasama yang dilakukan hanya melibatkan dua daerah saja, misal dua 

kabupaten dalam satu provinsi atau dua kabupaten beda provinsi. Dalam 

kerjasama bilateral ini akan lebih mudah diwujudkan dan dilaksanakan oleh 

daerah yang berdekatan,tetapi juga adanya kemungkinan bisa dilaksanakan 

apabila daerah tersebut berjauhan. Kerjasama dengan daerah terdekat lebih mudah 

karena biasanya permasalahan yang dihadapi di bidang-bidang tertentu sama, atau 

permasalahan bidang-bidang yang berbeda tetapi lebih mudah untuk memecahkan 

masalah tersebut melalui serangkaian kegiatan yang terpadu.   

 

                                                           
21

 S.Pamudji,Op.cit., 21-26 



28 
 

 
 

2. Kerjasama Multilateral 

Kerjasama  antar daerah yang dilakukan melibatkan tiga daerah atau lebih 

untuk mengatur secara bersama-sama kepentingan daerah-daerah yang 

bersangkutan. Kerjasama ini dapat dilakukan antara satu wilayah Provinsi daerah 

Tingkat I atau pun terdiri dari beberapa wilayah Provinsi daerah Tingkat I. Dalam 

kerjasama ini terlibat berbagai bidang yang berbeda antara satu daerah dengan 

lainnya, namun masing-masing daerah yang terlibat kerjasama akan membawakan 

peran dan fungsi yang seimbang guna untuk mencapai tujuan yang telah 

disepakati bersama.  

Di Indonesia kerjasama antar pemerintah daerah sudah dilakukan dari 

berbagai sektor yang ada. Kerjasama antar daerah dilakukan baik lintas wilayah 

maupun lintas sektor dalam pembangunan dan pengembangan wilayah. Karena 

daerah tidak akan bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan dari daerah lain yang 

berdekatan. Diharapkan dengan kerjasama antar daerah ini dapat mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 
 

2.3 Alur Pikir Penelitian 

2.1 Bagan Alur Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                    

    

 

                                 

 

 

Sumber : Data olahan penulis.Tahun 2018

Kabupaten Gunung 

Kidul 

Kabupaten 

Wonogiri 
Kabupaten Pacitan 

Kerjasama Antar Daerah  

Permasalahan:  

1.  Cakupan area Gunung Sewu UNESCO Global Geopark yang sangat luas yaitu lintas 

wilayah di tiga kabupaten dan tiga provinsi.  

2.Masing-masing daerah mempunyai anggaran yang berbeda dalam pengembangannya. 

3. Kesiapan dalam menghadapi revalidasi dari UNESCO Tahun 2019 yang bisa 

dikeluarkan dari anggota sewaktu-waktu. 

4. Belum adanya kebijakan yang tegas dalam pelestarian.Keunikan situs-situs biologi, 

geologi dan budaya serta merupakan warisan dunia yang perlu dijaga dan dilestarikan.  

Dilihat dari aspek menurut Yudhoyono S.B 

1.Sharing of experience, (berbagi pengalaman), ketiga daerah ini sama-sama 

saling memberikan masukan dalam pengembangan geopark tersebut 

2. Sharing of benefits, (berbagi keuntungan), ketiga daerah ini sama-sama 

terpromosikan oleh UNESCO obyek-obyek wisata di kawasan geopark, 

meningkatnya jumlah pengunjung yang datang sehingga meningkatnya pula 

pemasukan PAD ke daerah, dan meningkatnya pula pendapatan masyarakat 

setempat 

3. Sharing of burdens beban permasalahan yang dialami Kabupaten Gunungkidul, 

Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan hampir sama. Ketiga daerah tersebut 

masih memiliki beban permasalahan baik itu anggaran, fasilitas, sarana dan 

prasarana dalam pengembangannya yang belum merata.  

Faktor Pendorong Kerjasama antar daerah : Komitmen Ketiga daerah, Kondisi 

Geografis dan Potensi Daerah Yang sama, Kemauan dan kesamaan kepentingan, 

Dasar hukum yang jelas, Organisasi yang jelas, Pembentukan Badan Pengelola jelas 

Faktor Penghambat Kerjasama antardaerah : Faktor intern dari  pemerintah daerah 

yaitu Faktor Anggaran dan Faktor Sumber Daya Manusia 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini akan membahas mengenai metode penelitian yang 

digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Metode penelitian pada bagian ini 

berkaitan dengan jenis penelitian, fokus dan lokasi, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan. Untuk jenis 

data disini terdiri dari data primer dan sekunder yang didapat melalui wawancara, 

studi pustaka dan dokumentasi.  

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam melakukan penelitian disini menggunakan dasar 

penelitian deskriptif yang dimana objek atau masalah yang akan diteliti kemudian 

dianalisis secara menyeluruh dengan tujuan akan memperoleh informasi dari 

sejumlah para informan. Kemudian jenis penelitian disini akan menggunakan 

penelitian kualitatif yang bersifat sistematis, akurat, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta yang ada di lapangan. Menurut Sugiyono pengertian penelitian 

deskriptif yaitu “ Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya”.
22
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 Sugiyono.2012.Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode RAD. Bandung : 
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Sedangkan menurut Sugiyono, pengertian data  kualitatif yaitu  “ Data yang 

dinyatakan dalam bentuk kata-kata, kalimat dan gambar”.
23

 Dengan menggunakan 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggali 

mengenai fakta yang ada di lapangan. Jadi dalam penelitian ini akan membahas 

dan menggali fakta mengenai kerjasama antar daerah yaitu Kabupaten Gunung 

Kidul, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan dalam pengembangan 

pariwisata kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark tahun 2015-2017. 

Serta faktor pendukung dan hambatan dalam kerjasama antar daerah Kabupaten 

Gunung Kidul, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan dalam 

pengembangan pariwisata kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark 

tahun 2015-2017. 

3.2 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini diadakan di tiga daerah yaitu Kabupaten Gunung Kidul, 

Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan yang dimana lebih terinci yaitu 

sebagai berikut ini: 

 Dinas Pariwisata Kabupaten Pacitan, beralamatkan di Jl.WR.Supratman 

Nomor 20A Pacitan. Telp : 0357-884535. Fak: 0357-884535 

 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Wonogiri, beralamatkan Jl.Jenderal Sudirman Nomor 61 Wonogiri. Telp : 

0273-321058. Fak: 0273-321058 
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 Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten GunungKidul 

beralamatkan Jl.KH.Agus Salim Nomor 126, Ledoksari,KepekWonosari. 

Telp:0274-391031. Fak: 0274-391031 

 Sekretariat Bersama Gunung Sewu UNESCO Global Geopark, 

beralamatkan Jl.KH.Agus Salim Nomor 126, Ledoksari,KepekWonosari. 

Telp:0274-391031. Fak: 0274-391031 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian digunakan penulis untuk membatasi ruang lingkup 

penelitian agar struktur dan tidak melenceng dari fokus utama yang akan di teliti. 

Penulis mengambil fokus pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan pariwisata 

kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark tahun 2015-2017. Dalam 

menganalisis hal tersebut peneliti menggunakan konsep kerjasama antar daerah 

yang dilihat dari aspek menurut Yudhoyono S.B, yaitu sharing of experience, 

sharing of benefits, dan sharing of burdens. Selain itu juga menganalisis faktor 

pendukung dan penghambat dalam kerjasama tiga daerah tersebut. 

3.4 Jenis Data 

Data dalam penelitian diperlukan sebagai komponen penting dalam 

mengkaji suatu penelitian yang dilaksanakan. Data diambil dari data yang 

memang relevan dan diperlukan sesuai dengan penelitian. Adapun jenis data yang 

digunakan peneliti dalam penelitian menggunakan dua jenis data yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Data Primer 

Data primer ini diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik 

pengambilan data yang berupa interview, observasi maupun penggunaan 

instrumen pengukuran khusus yang dirancang sesuai dengan tujuannya.
24

 Data 

primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber maupun 

informan dilapangan. Data primer ini diperoleh dari proses dokumentasi 

wawancara dengan narasumber atau informan yang dinilai memiliki informasi 

yang dibutuhkan untuk dijadikan data.  

2. Data sekunder 

Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa 

data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.
25

 Data sekunder ini digunakan sebagai 

data pendukung dari data primer. Data sekunder berupa dokumen-dokumen, 

artikel, jurnal, serta literatur terdahulu yang terkait termasuk foto, statistik, dan 

lain-lainnya.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap dalam penelitian ini 

digunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data. Kecermatan dan ketelitian 

dalam teknik pengumpulan data sangat diperlukan. Adapun teknik-teknik yang 

digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam penelitian yang digunakan 

peneliti kepada narasumber atau informan untuk menggali informasi terkait 

dengan fokus pembahasan yang penulis teliti. Wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) sebagai 

pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai 

pemberi jawaban atas pertanyaan itu.
26

 Metode wawancara yang akan digunakan 

dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak 

terstruktur adalah “Suatu wawancara dimana orang yang diwawancarai (informan) 

bebas menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti sebagai pewawancara”.
27

 Untuk 

menemukan narasumber yang memiliki informasi yang dibutuhkan penulis 

menggunakan teknik purposive sampling. Teknik yang dilakukan ini dengan 

menentukan target narasumber terlebih dahulu, walaupun tidak menutup 

kemungkinan akan ada narasumber baru. Berikut ini tabel daftar informan 

wawancara yaitu sebagai berikut ini: 

Tabel 3.1 Daftar Informan Wawancara 

No  Nama  Jabatan  

1. Endang Surjasri, 

S.Sos,M.Si 

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan 

dan Olahraga Kabupaten Pacitan 

2. Ir. Wasi Prayitno, M.Sc Mantan Kepala Dinas Pariwisata, 

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten 

Pacitan 

3. Y.Nanang Putranto Sekretaris Pengelola Gunung Sewu 

UNESCO Global Geopark 
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 Basrowi dan Suwandi.2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT.Rineka Cipta. Hlm. 
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4. Edi Kristianto Kasi bidang Pengembangan ekonomi 

kreatif Dinas pariwisata Kabupaten 

Wonogiri 

5. Hengky Ristanto Wartawan media cetak Jawa Pos Radar 

Pacitan 

   6. Rina Sekretaris pengelola tempat wisata Goa 

Pindul Kabupaten Pacitan 

   7. Rudiansyah Pengelola Etalase Geopark Gunung Sewu 

8. Dwi Eko Rukmini Koordinator Museum Karst Indonesia di 

Kabupaten Wonogiri 

    9. Sarti Pelaku usaha (penjual) di obyek wisata 

Pantai Krakal Kabupaten Gunung Kidul 

10. Katmi  Pelaku usaha (penjual) di Museum Karst 

Indonesia di Kabupaten Wonogiri 

11. Erna  Pengunjung Museum Karst Indonesia 

12. Bayu  Pengunjung Museum Karst Indonesia 

  Sumber : data olahan penulis tahun 2018 

2. Observasi  

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian 

kualitatif. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan 

untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. 
28

 Metode ini digunakan oleh 

penulis untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar 

peneliti memperoleh gambaran yang luas tentang permasalahan yang diteliti. 

Observasi ini dilakukan pada mulai bulan Januari sampai Maret. Observasi 

dilakukan di Museum Karst Indonesia Kabupaten Wonogiri, Etalase Geopark 

Gunung Sewu di Kabupaten Pacitan serta Pantai Krakal di Kabupaten 

Gunungkidul. Observasi dilakukan kurang lebih 2-3 kali di daerah-daerah tersebut 

terutama di obyek-obyek wisata tersebut.  

                                                           
28
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3. Dokumentasi  

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, 

sehingga akan memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan 

perkiraan. Selain itu metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah 

tersedia dalam catatan dokumentasi. Dokumentasi ini diambil untuk memperoleh 

data-data foto, serta catatan lapangan. Dokumentasi yang diambil berupa foto atau 

gambar yang diambil bersama narasumber-narasumber yang diwawancarai 

maupun yang diamati secara langsung. Kemudian dokumentasi berupa arsip-arsip 

tentang kerjasama antar daerah, MoU, dan lain sebagainya. 

3.6 Teknis Analisis Data 

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang mencakup tiga 

kegiatan bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 

atau verifikasi.  

 Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian,  

pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan.
29

 Proses ini 

berlangsung selama penelitian mulai dari awal sampai akhir penelitian. Dalam 

proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang valid. Ketika peneliti 

menyaksikan kebenaran data yang diperoleh akan dicek ulang dengan informan 

lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui. Selanjutnya penyajian data adalah 
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sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik 

kesimpulan dan pengambilan tindakan.
30

 Bentuk penyajiannya antara lain berupa 

teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya untuk memudahkan 

membaca dan menarik kesimpulan.  

Sedangkan menarik kesimpulan atau verifikasi hanyalah sebagaian dari 

suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji 

kebenarannya dan kesesuaiannya sehingga validasinya terjamin. Dimana dalam 

menarik kesimpulan peneliti harus menguraikan semua data dari awal sampai 

akhir secara valid sehingga kesimpulan yang ditarik akan kredibel.  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM KAWASAN GUNUNG SEWU UNESCO GLOBAL 

GEOPARK 

4.1 Sejarah dan Perkembangan Kawasan Gunung Sewu UNESCO Global 

Geopark 

Sejarah Geopark Gunung Sewu ini berawal dari beberapa proses kajian 

yang telah dilakukan baik secara nasional maupun daerah. Awalnya informasi-

informasi mengenai geologi dan karst mulai dikumpulkan sejak tahun 1992. 

Kawasan Geopark Gunung Sewu ini merupakan bentangan alam karst atau batuan 

gamping. Di dalam bahasa Jawa “Gunung Sewu” berarti Pegunungan Seribu. 

Geopark Gunung Sewu pertama kali diusulkan dan dikaji oleh Pemerintah 

Kabupaten Pacitan. Geopark Gunung Sewu awalnya bernama Geopark Karst 

Pacitan. Sejak tahun 2000 Pemerintah Kabupaten Pacitan  terus melakukan kajian 

mengenai kawasan karst. Kemudian pada tahun 2006-2007, adanya penyusunan 

masterplan pengembangan geowisata kawasan Gunung Sewu Pacitan yang 

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.   

Mulai tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Pemerintah Pusat 

secara serius telah menominasikan kawasan Karst Pacitan Barat ke Global 

Geopark Network (GGN). Tahun 2010 menetapkan Kabupaten Pacitan sebagai 

Geopark Nasional dengan dikeluarkannya SK Kemenbudpar No. 03/KEP/ 

DPDP/VII/2010. Kemudian pada tanggal 22 Oktober  2010 geopark  ini telah 

diusulkan kepada UNESCO untuk masuk menjadi jaringan Global Geopark 

UNESCO. Dalam pengusulan tersebut kemudian di lakukan penilaian yang
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 dilakukan oleh dua orang Assessor dari UNESCO yaitu Prof. Patrick J.MC. 

Keever dari Irlandia dan Prof.Ibrahim Komoo dari Malaysia.
31

 

Pengusulan yang dilakukan tersebut ditolak karena cakupannya yang sempit 

untuk masuk kedalam Geopark Global. Dengan cakupannya yang sempit, maka 

ada rekomendasi dari Global Geoparks Network-UNESCO, dimana Geopark 

Nasional tersebut harus diperluas lagi. Setelah adanya rekomendasi tersebut,maka 

disepakati untuk memperluas dan mengembangkan Geopark yang seluruhnya 

meliputi Kawasan Karst Gunung Sewu. Kawasan Karst Gunung Sewu Tersebut 

membentang mulai dari Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Pacitan 

Provinsi Jawa Timur.  

Baru kemudian pada tanggal 13 Mei 2012 Geopark Gunung Sewu 

ditetapkan oleh Komite Nasional Geopark Indonesia.  Setelah ditetapkan Geopark 

Gunung Sewu menjadi Geopark Nasional, kemudian Geopark Gunung Sewu ini 

mengusulkan menjadi geopark Global UNESCO pada September 2013. Penilaian 

kemudian dilakukan pada bulan Juli 2014 oleh UNESCO. Geopark Gunung Sewu 

baru secara resmi dan diakui oleh UNESCO pada tahun 2015. Geopark Gunung 

Sewu dinobatkan sebagai anggota Global Geopark Network (GGN) oleh 

UNESCO. Geopark Gunung Sewu dinobatkan menjadi anggota GGN UNESCO 

pada tanggal 19 September 2015 di San’in, Kaigan, Jepang pada biro 

GGN/UNESCO. Setelah masuk kejaringan GGN UNESCO, Geopark Gunung 
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Sewu ini berubah nama menjadi Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. 

Dengan semboyan atau slogan geopark yang berbunyi “ Memuliakan Warisan 

Bumi dan Menyejahterakan Masyarakat Setempat”.  

Gambar 4.1 Logo Gunung Sewu UNESCO Global Geopark 

 

Sumber: www.gunungsewugeopark.org, Tahun 2015 

4.2 Kawasan Geopark Gunung Sewu UNESCO Global Geopark 

Kawasan Geopark Gunung Sewu UNESCO Global Geopark diakui oleh 

dunia setelah masuk kedalam anggota GGN UNESCO pada tahun 2015. Kawasan 

Geopark Gunung Sewu merupakan suatu kawasan yang memiliki wilayah seluas 

1.802 km
2
. Kawasan Geopark Gunung Sewu mencakup diantara tiga wilayah 

Kabupaten ditiga Provinsi yang berbeda. Kawasan ini membentang dari 

Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (segmen bagian 

barat), Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah (segmen bagian tengah), dan 

Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur (segmen bagian timur). Dari ketiga 

segmen atau daerah karst yang paling luas berada di bagian barat , kemudian di 

bagian timur dan terakhir bagian tengah.  

http://www.gunungsewugeopark.org/
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Gambar 4.2 Kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark 

 

Sumber : Badan Geologi ESDM Republik Indonesia. Tahun 2015 

Kawasan Geopark Gunung Sewu ini berada di Pegunungan Selatan Jawa 

yang dimana merupakan daerah perbukitan. Kawasan Geopark Gunung Sewu 

merupakan kawasan bentang alam karst tropis yang dimana mempunyai 

karakteristik khusus keragaman geologi, biologi dan budaya. Puluhan ribu bukit 

karst atau batugamping menyebar di antara tiga kabupaten tersebut.Topografi 

karst yang ada di kawasan tersebut berupa hamparan bukit-bukit yang berbentuk 

separuh bola yang sangat luas. Kawasan Geopark Gunung Sewu merupakan 

bentang alam karst yang indah, dimana kawasan ini didominasi oleh banyaknya 

pantai dan goa.  

Pantai dan goa ini menjadikan daya tarik pariwisata tersendiri. Gua di 

kawasan Gunung Sewu menjadikan fenomena karst bawah permukaan menjadi 

lebih menarik. Luweng Jaran di Kabupaten Pacitan dan Luweng Grubug di 

Kabupaten Gunung Kidul masing-masing menjadi gua vertikal terdalam dan 

mendatar terpanjang di pulau Jawa.  
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4.2.1 Kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark Geoarea Kabupaten 

Gunung Kidul 

Kabupaten Gunung Kidul merupakan salah satu Kabupaten di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Kabupaten ini masuk ke dalam kawasan Geopark Gunung 

Sewu bersama dua kabupaten lainnya. Kabupaten Gunung Kidul menjadi gerbang 

utama menuju wilayah kawasan Geopark Gunung Sewu. Banyak potensi yang 

dimiliki oleh Kabupaten Gunung Kidul sebagai tujuan daya tarik wisata terutama 

wisata alamnya. Pantai merupakan salah satu potensi yang menarik untuk 

dikunjungi oleh wisatawan. Pantai di Kabupaten Gunung Kidul sangat indah 

dengan didukung hamparan pasir  dan hamparan karang-karangnya.  

Selain pantai, Kabupaten Gunung Kidul memiliki hamparan kawasan karst 

yang unik dan bentang alamnya yang indah. Goa merupakan bentang alam karst 

bawah permukaan dengan sungai bawah permukaan. Selain itu juga ada bentang 

alam karst di atas permukaan yang berwujud bukit-bukit kapur dan lembah-

lembah karst. Potensi-potensi yang dimiliki di Kabupaten Gunung Kidul sendiri 

paling banyak didominasi oleh wisata yang terbentuk langsung oleh alam. Dengan 

terbentuknya secara langsung oleh alam,wisata di Kabupaten Gunung Kidul ini 

memiliki keunikan sendiri seperti geologi, biologi dan budaya yang ada 

didalamnya. Sehingga dengan keunikannya tersebut menjadi kan daya tarik wisata 

di Kabupaten Gunung Kidul  yang wajib untuk wisawatan kunjungi.  

Kabupaten Gunung Kidul yang dimana termasuk kedalam kawasan Geopark 

Gunung Sewu, memiliki 13 Geosite unggulan. 13 geosite tersebut yaitu Gunung 
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Api Purba Nglanggeran, Gua Pindul, Luweng Kalisuci, Luweng Jomblang, Pantai 

Siung-Wediombo, Lembah Sadeng, Air Terjun Bleberan (Air Terjun Sri Gethuk), 

Hutan Wanagama, Hutan Turunan, Gua Ngingron, Endapan Laut Miosen Awal 

(Formasi Sambipitu, Pantai Baron-Kukup-Krakal, dan Gua Jlamprong.
32

 Sehingga 

dengan adanya wisata di kawasan Geopark Gunung Sewu ini diharapkan dapat 

memberikan pendapatan bagi pemerintah maupun masyarakat disekitarnya. 

4.2.2 Kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark Geoarea 

KabupatenWonogiri 

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam 

kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark bersama dua daerah lain yaitu 

Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Wonogiri salah 

satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah 

yaitu 182.236.02 km
2
. Kabupaten Wonogiri sendiri merupakan kabupaten yang 

berada di tengah-tengah Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Pacitan. 

Kabupaten Wonogiri ini berada di wilayah karst sehingga memiliki 

keanekaragaman geologi yang cukup unik. Sehingga hal tersebut memungkinkan 

untuk pengembangan geowisata. Pengembangan geopark dalam aspek geowisata 

ini terkonsentrasi pada adanya unsur-unsur terkait dikawasan bentang alam karst 

di Kabupaten Wonogiri bagian selatan.   

Sekarang ini, kawasan karst yang berada di Barat Pracimantoro Kabupaten 

Wonogiri dijadikan sebagai sebuah situs karst dunia, dengan dibangunnya 
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Museum Karst Gunung Sewu. Banyaknya keragaman dan keunikan, kan 

diwilayah karst tersebut, maka dalam wilayah Gunung Sewu UNESCO Global 

Geopark di Kabupaten Wonogiri sendiri mempunyai 7 Geosite. 7 geosite tersebut 

yaitu Lembah Giritontro, Gua Sodong, Gua Tembus, Luweng Sapen,Gua Mrico, 

Gua Potro-Bunder, dan Pantai Sembukan.
33

 Selain itu di Kabupaten Wonogiri ini 

terdapat Museum Karst Indonesia. Dimana museum ini merupakan museum yang 

terdapat peninggalan-peninggalan sejarah dan lainnya yang berada di kawasan 

Geopark Gunung Sewu.  

4.2.3 Kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark Geoarea Kabupaten 

Pacitan  

Kawasan karst Kabupaten Pacitan tidak terpisahkan dari rangkaian karst 

kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Kabupaten Pacitan sendiri 

berada di segmen bagian Timur. Di Kabupaten Pacitan sendiri mempunyai 

bentang alam karst yang sangat indah yaitu pantai dan goa. Dimana pantai dan 

goa ini dikembangkan menjadi obyek dan daya tarik pariwisata. Walaupun 

Kabupaten Pacitan juga merupakan kawasan karst tetapi wilayah ini berpotensi 

besar untuk pengmbangan pariwisata.  

Kabupaten Pacitan mempunyai 13 Geosite yang berupa pantai dan goa. 

Beberapa sistem perguaan di daerah ini dikembangkan menjadi obyek dan daya 

tarik wisata minat khusus. 13 geosite tersebut adalah Panti Klayar, Pantai 

Buyutan, Pantai Watukarung, Pantai Srau, Pantai Teluk Pacitan, Gua Gong, Gua 
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Tabuhan, Luweng Jaran, Song Terus, Luweng Ombo, Sungai Baksoka, Danau 

Guyangwarak, dan Situs Ngrinjangan.
34

 Dengan adanya 13 tempat wisata tersebut 

diharapkan juga dapat memberikan pendapatan dan peningkatan perekonomian 

baik itu untuk pemerintah dan masyarakat setempat. 

4.3 Kerjasama Antar Daerah PAWONSARI ( Pacitan-Wonogiri-Wonosari)     

4.3.1 Sejarah Kerjasama Antar Daerah PAWONSARI 

 PAWONSARI sendiri merupakan singkatan dari sebuah kesatuan wilayah 

dari Pacitan, Wonogiri dan Wonosari. Kerjasama PAWONSARI ini merupakan 

sebuah program kerjasama dalam pembangunan dan pengembangan wilayah 

antara Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Wonosari. 

Program kerjasama PAWONSARI ini sebenarnya sudah dirintis sejak tahun 1994-

1995 tetapi belum secara optimal kerjasama tersebut dilaksanakan.
35

 Kemudian 

tepat pada tanggal 4 November 2002, telah terukir sejarah kerjasama 

PAWONSARI di Kabupaten Pacitan. Pada pertemuan di Kabupaten Pacitan 

tersebut, dihadiri oleh Bupati Pacitan H.Sutrisno, Bupati Wonogiri H.Begug 

Poernomosidi dan Bupati Gunungkidul H.Yoetikno. Ketiga bupati tersebut 

menandatangani Keputusan Bersama oleh Bupati Pacitan, Bupati Wonogiri dan 

Bupati Gunungkidul Nomor 272 Tahun 2002, Nomor 05 Tahun 2002, dan Nomor 
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 Ibid.,  
35

 Sekretariat BKAD PAWONSARI. 2006. Selintas Badan Kerjasama Antar Daerah PAWONSARI. 
Hlm.2 



46 
 

 
 

240/KPTS/2002 Tentang Kerjasama Antar Daerah Kabupaten Pacitan, Kabupaten 

Wonogiri dan Kabupaten Wonosari.
 36

 

 Dilihat secara geografis, wilayah PAWONSARI berada di bagian Selatan 

Pulau Jawa serta ketiga daerah ini menghubungkan antar Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Wilayah 

PAWONSARI ini merupakan wilayah pegunungan seribu. Kemudian  wilayah ini 

memiliki kesamaan kondisi hidrologi, morfologi dan geologi. Wilayah 

PAWONSARI  juga memiliki kesamaan potensi sumber daya alam seperti bahan 

tambang, hasil hutan, pertanian dan potensi wisata. Potensi wisata di wilayah 

PAWONSARI kebanyakan berupa gua dan pantai. Kemudian juga terdapat 

kesamaan dari segi sosial-kultural, cara pandang, pola pikir, perilaku dan budaya 

masyarakat.
37

 

 Dijalinnya kerjasama antar daerah PAWONSARI ini, ada beberapa isu-isu 

permasalahan yang menjadikan dasar pertimbangan dilakukannya kerjasama 

tersebut. Isu-isu permasalahan kebanyakan terjadi diwilayah perbatasan ketiga 

daerah tersebut. Berikut isu-isu yang terjadi khususnya di wilayah perbatasan 

yaitu:
38

 

1. Pertumbuhan pembangunan daerah di ketiga daerah khususnya wilayah 

perbatasan belum merata, serasi dan seimbang. 

2. Pengelolaan dan pelestarian SDA di ketiga daerah belum dilaksanakan 

secara optimal dan berdaya guna khususnya hutan, bahan tambang, dan 

potensi wisata alam (pantai dan gua). 
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3. Ketersediaan infrastruktur diketiga daerah belum memadai khususnya 

sarana dan prasarana perhubungan, pendidikan, kesehatan dan 

perdagangan. 

4. Tipologi alam yang sama dan berpotensi terjadinya bencana alam yang 

sama khususnya kekeringan. 

5. Permasalahan sosial yang relatif sama seperti kependudukan, gangguan 

kamtibmas, ketenagakerjaan dan lainnya.  

Kemudian dibentuklah kerjsama antar daerah PAWONSARI tersebut. 

Kerjasama antar daerah PAWONSARI ini memiliki beberapa tujuan dibentuknya 

kerjasama tersebut. Ada beberapa tujuan pelaksanaan kerjasama antar daerah 

PAWONSARI iini yaitu sebagai berikut ini:
39

 

1. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi-potensi sumber 

daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki di masing-masing 

kabupaten khususnya di wilayah perbatasan. 

2. Meningkatkan keserasian dan keseimbangan pembangunan serta 

pertumbuhan antar daerah, meningkatkan daya guna dan hasil guna 

pelaksanaan pembangunan daerah.  

4.3.2 Program Kegiatan dan Bidang-Bidang yang di Kerjasama Antar 

Daerah PAWONSARI 

 Kerjasama antar daerah PAWONSARI ini dilakukan guna untuk 

pembangunan dan pengembangan wilayah di Selatan Jawa. Kerjasama dilakukan 

khususnya di wilayah-wilayah perbatasan PAWONSARI. Untuk mencapai suatu 

tujuan kerjasama antar daerah PAWONSARI tersebut, maka ada beberapa 

pelaksanaan kegiatan yang dimana dikemas kedalam beberapa program kegiatan. 

                                                           
39
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Program-program kerjasama antar daerah PAWONSARI ini telah disepakati oleh 

ketiga kabupaten. Mempunyai kesamaan karakteristik tiga daerah ini, maka ada 

isue-isue strategis yang telah dibangun dan disepakati. Kerjasama antar daerah 

PAWONSARI  ini, berfokus pada tiga aspek yaiu aspek sumber daya, aspek 

pelayanan masyarakat dan aspek sarana dan prasarana. Ada beberapa program 

pelaksanaan kegiatan yang telah dikembangkan dan disepakati yang menjadi 

prioritas kerjasama yaitu sebagai berikut ini:
40

 

1. Program pembangunan infrastruktur 

2. Program pengembangan pariwisata 

3. Program pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam 

4. Program pengembangan ekonomi lokal 

5. Program penanggulangan masalah-masalah sosial dan bencana alam.  

Kemudian selain pelaksanaan program-program kegiatan yang dibuat, 

kerjasama antar daerah PAWONSARI ini juga bekerjasama dalam berbagai 

bidang. Ada beberapa bidang yang dikerjasamakan dalam pelaksanaan kerjasama 

PAWONSARI tersebut, yaitu sebagai berikut:
41

 

1. Bidang pendidikan 

2. Bidang kesehatan 

3. Bidang pariwisata 

4. Bidang air bersih 

5. Bidang pekerjaan Umum 

6. Bidang perhubungan 

7. Bidang kehutanan 

8. Bidang Pol PP 

9. Bidang Kesejahteraan Sosial 

                                                           
40
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Sehingga dengan adanya program-program kegiatan yang telah dibuat, bisa 

dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu 

pembangunan dan pengembangan wilayah khususnya di wilayah perbatasan 

ketiga kabupaten tersebut bisa memberikan perubahan yang lebih baik lagi.  

4.3.3 Badan Kerjasama Antar Daerah PAWONSARI 

 Dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah PAWONSARI perlu adanya 

sebuah Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) yang dibuat. Untuk menangani 

program-program pembangunan dan manfasilitasi kerjasama PAWONSARI maka 

dibentuk sebuah sekretariat kerjasama. Sekretariat kerjasama di wilayah 

PAWONSARI ini dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Bupati 

Pacitan, Bupati Wonogiri dan Bupati Gunungkidul Nomor 305 Tahun 2002, 

Nomor 06 Tahun 2002, dan Nomor 242/KPTS/2002 tentang pembentukan 

Sekretariat Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) PAWONSARI. Seluruh 

kegiatan-kegiatan yang ada di Sekretariat BKAD PAWONSARI ini dibiayai 

secara bersama. Biaya tersebut berasal dari dana APBD di masing-masing 

kabupaten sesuai dengan kesepakatan bersama. 

 Kemudian, sekretariat ini dilaksanakan setiap tiga tahun sekali dan 

bergantian di masing-masing ketiga daerah tersebut. Sekretariat ini pertama kali 

dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri. Berikut ini pelaksanaan kesekretariatan 

secara berturut-turut yaitu:
42

 

1. Periode I tahun 2002-2006 sekretariat berada di Kabupaten Wonogiri. 

                                                           
42

 Pemerintah Kabupaten Pacitan. 2017.Kerjasama Antar Daerah PAWONSARI 
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2. Periode II tahun 2006-2009 sekretariat berada di Kabupaten Gunung 

Kidul. 

3. Periode III tahun 2009-2012 sekretariat berada di Kabupaten Pacitan. 

4. Periode IV tahun 2012-2015 sekretariat berada di Kabupaten Wonogiri. 

5. Periode V tahun 2015-2018 sekretariat berada di Kabupaten Gunungkidul. 

6. Untuk periode selanjutnya dibicakan kemudian.  

Sehingga dengan dibentukannya BKAD PAWONSARI ini bisa mempermudah 

dan memperlancar semua program kegiatan yang dilakukan.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1  Kerjasama antar daerah Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten 

Wonogiri dan Kabupaten Pacitan dalam Pengembangan Pariwisata Di 

Kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark Tahun 2015-2017  

Kerjasama antar daerah Kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark 

merupakan kerjasama di tiga pemerintah daerah di tiga provinsi yang berbeda. 

Penyelenggaraan kerjasama di antara tiga daerah tersebut mengalami pasang surut 

dalam pengembangan dan pengelolaan  geopark. Dikawasan geopark ini terdapat 

situs-situs geologi, biologi maupun budaya yang dimana dapat dikembangkan 

menjadi obyek dan daya tarik wisata.  Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut 

merupakan upaya untuk menumbuhkan nilai ekonomi lokal melalui kegiatan 

pariwisata. Upaya yang dilakukan tersebut didukung oleh keragaman berbagai 

jenis obyek wisata yang tersebar di kawasan Gunung Sewu UNESCO Global 

Geopark. Selain itu juga banyak elemen yang terlibat dalam kerjasama antar 

daerah, tidak hanya pemerintah daerah yang terlibat juga ada keterlibatan 

pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun masyarakat setempat.  

5.1.1 Dasar Hukum Kerjasama Antar Daerah dalam Pengembangan 

Pariwisata Kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark 

Dasar hukum sangatlah penting dalam kerjasama antar daerah karena 

tanpa adanya kerjasama mereka tidak mempunyai kekuatan hukum untuk 

melaksanakan semua kerjasama tersebut. Dalam kerjasama antar daerah 

Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan ada dasar 

hukum atau Mou yang digunakan dalam pelaksanaannya. MoU maupun
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 kesepakatan bersama tersebut dibuat mulai dari pemerintah pusat, pemerintah 

provinsi dan pemerintah daerah/kabupaten. Berikut ini dasar hukum atau Mou 

kerjasama dalam pengembangan pariwisata kawasan Gunung Sewu UNESCO 

Global Geopark yaitu:  

Tabel 5.1 Daftar Dasar hukum Kerjasama Antar Daerah dalam 

Pengembangan Pariwisata Kawasan Gunung Sewu UNESCO Global 

Geopark 

No  Instansi Dasar Hukum 

1. Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral, 

Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, Menteri 

Pariwisata, Gubernur DIY, 

Gubernur Jawa Tengah, 

Gubernur Jawa Timur, 

Bupati Gunungkidul, 

Bupati wonogiri dan 

Bupati Pacitan 

Kesepakatan Bersama : 

Nomor 003/PJ/45/MEM/2015,  

Nomor 0217/MPK.A/HK/2015,  

Nomor KB.3/KS.001/MP/2015,  

Nomor 007/2015,  

Nomor 120.1/149/012/2015, 

Nomor 415.4/KB/05/2015, 

Nomor:5/KSB/2015, 

Nomor:546/04/408.12/2015 Tentang Pengembangan dan 

Pelestarian Geopark Gunung Sewu 

 

2. Pemda DIY, Pemda Jawa 

Tengah, Pemda Jawa 

Timur, Pemkab 

Gunungkidul, Pemkab 

Wonogiri dan Pemkab 

Pacitan 

Perjanjian Kerjasama Nomor:128/1168, Nomor 

556/0717,Nomor:120/116/012/2016,Nomor:415.4/PK/03a/

2016, Nomor 415.4/PKS/1  

Tentang Pengembangan dan Pelestarian Gunung Sewu 

UNESCO Global Geopark dalam Bidang Kepariwisataan. 

3. Bupati Pacitan, Bupati 

Wonogiri dan Bupati 

Gunungkidul 

Peraturan Bersama Nomor:27 Tahun 2017, Nomor 25 

Tahun 2017, Nomor:24 Tahun 2017 tentang Pembentukan 

Pengelolaan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. 

4. Dinas Kebudayaan 

Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten 

Pacitan, Dinas 

Kebudayaan Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Wonogiri, dan 

Dinas Kebudayaan dan 

Kepariwisataan Kabupaten 

Gunungkidul 

Perjanjian Kerjasama 

Nomor:415.4/1222/408.35/2015, 

Nomor:415.4/PK/1223/2015, Nomor:415.4/PK/24/2015  

Tentang Pengembangan Kepariwisataan Gunung Sewu 

UNESCO Global Geopark. 

5. Bupati Gunungkidul Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 

171/KPTS/TIM/2017 Tentang Pembentukan Pengelolaan 

Gunung Sewu UNESCO Global Geopark 

Sumber : Hasil olahan penulis. Tahun 2018 
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5.1.2 Aktor-Aktor yang terlibat dalam Kerjasama Antar Daerah dalam 

Pengembangan Pariwisata Kawasan Gunung Sewu UNESCO Global 

Geopark 

Dalam kerjasama antar daerah pasti ada aktor-aktor yang terlibat 

didalamnya. Tak terkecuali kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh 

Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan dalam 

pengembangan pariwisata kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. 

Berikut ini beberapa aktor yang terlibat dalam kerjasama antar daerah yaitu 

sebagai berikut ini: 

1. Pemerintah Pusat dan Provinsi 

Kerjasama antar daerah ini merupakan kerjasama yang dilakukan oleh tiga 

kabupaten dengan tiga provinsi yang berbeda yaitu Kabupaten Gunungkidul 

Provinsi DIY, Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pacitan 

Provinsi Jawa Timur. Demikian dengan tiga kabupaten di tiga provinsi yang 

berbeda maka peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi juga diperlukan 

khususnya dalam pengembangan pariwisata Kawasan Gunung Sewu UNESCO 

Global Geopark. Terlihat peran pemerintah pusat maupun provinsi sampai saat ini 

cukup baik terhadap pengembangan pariwisata Kawasan Gunung Sewu UNESCO 

Global Geopark.  

Keberhasilan pengembangan pariwisata dengan konsep geopark ini harus 

dilakukan secara holistik dan terpadu. Dukungan dari semua pemangku 
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kepentingan (stakehorders) juga penting baik dari instansi-instansi terkait. Berikut 

ini tugas pemerintah pusat dalam pengembangan pariwisata geopark:
43

 

1. Kementerian pariwisata sebagai leading sector di bidang 

kepariwisataan. 

2. Kemeterian Energi dan Sumberdaya Mineral, melalui Badan Geologi 

sebagai penyedia data dasar gunungapi dan daerah rawan bencana 

geologi. 

3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai instansi yang 

menangani kegiatan pembangunan berwawasan lingkungan dan hutan. 

4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai instansi yang 

menangani masalah pendidikan dan kebudayaan. 

5. Kementerian Dalam Negeri, sebagai instansi yang salah satunya 

menangani kerjasama antar daerah. 

6. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional sebagai penyedia data 

dasar peta topografi. 

 

Peran pemerintah pusat terlihat dari adanya dukungan secara penuh 

pengembangan geopark ini dan juga pemberian anggaran untuk pengembangan 

pariwisata di Kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Pemerintah 

pusat sendiri diwakili terdiri dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata dan Badan Geologi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wasi Prayitno selaku Mantan Kepala 

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, dari hasil 

wawancara yaitu:
44

 

“Oh iya sekarang ini malah di dukung penuh oleh pemerintah pusat, oleh 

sebab itu kemarin tahun 2014 itu saya dan ibu Eni ikut perjalanan ke 

Eropa eh Amerika, Kanada. Waktu itu kita melihat pengembangan 

geopark karena yang sudah maju menggandeng masyarakat setempat yang 

luar biasa. Nah komitmen pemerintah pusat dengan menganggarkan, jadi 

dengan dukungan anggaran, dukungan untuk sosialisasi, sarana dan 

prasarana itu dibantu oleh pemerintah pusat. Seperti sekarang ini kan di 

Pantai Klayar itu ada pembenahan destinasi lokasi kemudian ada 
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 Hasil Wawancara dengan Wasi Prayitno selaku Mantan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan. Pada tanggal 11 Januari 2018 Pukul 09.30 WIB 
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pembenahan pedagang souvenir kemudian pembangunan tower yang 

paling akhir ini adalah tempat parkir. Itu dari pusat semua dananya”. 

Dari hasil wawancara tersebut bahwa pemerintah pusat juga berperan penting 

dalam kerjasama pengembangan pariwisata kawasan Gunung Sewu UNESCO 

Global Geopark ini. Dimana adanya komitmen pemerintah pemerintah pusat 

dalam dukungan anggaran, dukungan untuk sosialisai dan dukungan sarana dan 

prasarana. 

 Selain pemerintah pusat pemerintah provinsi juga berperan penting dan 

dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata ini. Dari sisi pembiayaan pemerintah 

provinsi juga mendukung dengan pendanaan. Selain itu juga pemerintah provinsi 

dan pemerintah pusat juga memmbuat Jalur Lntas Selatan yang dimana dibiayai 

dari APBN dan APBD. Dengan dibuatnya Jalur Lintas Selatan mempermudah 

akses ketiga daerah tersebut. 

2. Pemerintah Daerah/Kabupaten 

Saat ini keterlibatan aktor sebagai pelaku kerjasama dalam pengembangan 

pariwisata geopark yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, Wonogiri dan 

Gunungkidul. Pemerintah daerah sendiri mempunyai peran yang penting dan 

strategis dalam regulasi. Pemerintah mempunyai hak dalam otoritas dalam 

pengaturan, penyediaan dan peruntukan berbagai sarana infrastruktur terkait 

dengan kebutuhan pariwisata. 
45

Selain pemerintah daerah juga adanya keterlibatan 

instansi-instansi maupun dinas terkait seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 
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Yogyakarta:Kerjasama Pusat Studi Pariwisata (PUSPAR) UGM dan Penerbit Andi 



56 
 

 
 

Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, dan lainnya. Kerjasama antar daerah 

Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan dapat 

dikatakan sudah cukup baik terutama dalam aspek komunikasi dan koodinasi yang 

dilakukan. Berikut ini tugas atau kewajiban Pemerintah Daerah dalam 

pengembangan pariwisata kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark 

yaitu:
46

 

1. Mengembangkan dan melestarikan destinasi pariwisata kawasan 

Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. 

2. Mengembangkan industri pariwisata kawasan Gunung Sewu UNESCO 

Global Geopark. 

3. Mengembangkan pemasaran pariwisata kawasan Gunung Sewu 

UNESCO Global Geopark. 

4. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan kawasan Gunung Sewu 

UNESCO Global Geopark. 

Kemudian juga adanya keterlibatan dinas kebudayaan dan pariwisata 

didalamnya. Berikut ini kewajiban yang harus dilakukan oleh Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata dalam kerjasama pengembangan pariwisata kawasan Gunung 

Sewu UNESCO Global Geopark yaitu:
47

 

1. Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama. 

2. Mengembangkan pariwisata berkelanjutan. 

3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang pariwisata. 

4. Mengembangkan geoproduk. 

5. Mengembangkan budaya lokal. 

                                                           
46

 Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta,Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah,Jawa Timur, Pemkab Gunungkidul,Pemkab Wonogiri dan Pemkab Pacitan 
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 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan Parwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Pacitan, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonogiri dan Dinas 
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6. Menyediakan dan menyiapkan data dan informasi perihal 

kepariwisataan dan kebudayaan masing-masing 

Peran pemerintah daerah sendiri yaitu mendukung dengan pendanaan untuk 

pengembangan pariwisata Kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edi Kristianto selaku Kasi Bidang 

Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, hasil 

wawancara yaitu:
48

 

“Ya termasuk diatas tadi Pemerintah kabupaten mengalokasikan 

anggaran membantu kita terus dikombinasikan untuk memenuhi untuk 

membangun apa yang dipelukan”. 

Senada dengan hasil wawancara dengan Bapak Edi Kristianto, hal tersebut juga 

dikemukan oleh Bapak Wasi Prayitno selaku Mantan Kepala Dinas Kebudayaan 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, dari hasil wawancara 

yaitu:
49

 

”Iya sarana dan prasarananya di dukung oleh pemerintah pusat maupun 

provinsi tetapi kabupaten sendiri juga menganggarkan. Jadi banyak, la itu 

kan ada 33 geosite di Pacitan ada 13 Wonosari ada 13 di Wonogiri ada 7. 

Jadi itu pengembangan sarana dan prasarananya didukung oleh 

pemerintah pusat provinsi maupun kabupaten sendiri. Contohnya geosite 

teluk pacitan ini kan baru dibangun jalan ke timur pancer door itu adalah 

termasuk pengembangan geopark. Terus di bangun juga jogging track 

dan sebagainya”. 

Dari hasil wawancara tersebut, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten 

memberikan dukungan tidak hanya anggaran tetapi juga sarana dan prasarana. Hal 

tersebut guna untuk menunjang pengembangan pariwisata kawasan Gunung Sewu 
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 Hasil wawancara dengan Edi Kistianto selaku Kasi bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan, 
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonogiri.Pada tanggal 13 Februari 2018 Pukul 
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 Hasil Wawancara dengan Wasi Prayitno selaku Mantan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, 
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UNESCO Global Geopark. Contohnya di Kabupaten Pacitan diberi dukungan 

sarana dan prasarana dalam pembangunan geosite di Teluk Pacitan yaitu jalan ke 

timur Pancer Door dan juga dibangun jogging track. 

3. Masyarakat  

Masyarakat inilah yang juga mempunyai peran penting dalam pelaksanaan 

kerjasama antar daerah. Tanpa adanya partisipasi masyarakat itu sendiri maka 

kerajsama antar daerah ini tidak berjalan dengan baik. Peran masyarakat dalam 

pengembangan pariwisata kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark ini 

sudah cukup baik. Terlihat banyak masyarakat di sekitaran obyek wisata menjual 

berbagai macam minuman, makanan, souvenir dan lainnya. Selain itu mereka juga 

ikut aktif dan terlibat dalam pemanduan wisata, kepengurusan, dan lainnya.  

Disini juga terdapat peran pengelola disetiap obyek wisata atau geosite juga 

penting dalam pengembangan pariwisata kawasan Gunung Sewu UNESCO 

Global Geopark. Disini tugas dari pengelola sendiri seperti memanajemen 

operasioanl di lapangan, memberikan penjelasan maupun mutu pelayanan kepada 

wisatawan yang datang, dan sebagainya. Selain itu pengelola juga ada pemadu 

wisata disetiap obyeknya. Pemandu wisata ini bertugas untuk memberikan 

petunjuk, informasi, serta arahan kepada pengunjung yang datang ke obyek 

wisata. 

4. Akademisi/Perguruan Tinggi  

Selain ketiga aktor diatas, yaitu Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Daerah/Kabupaten, dan masyarakat juga adanya keterlibatan dari perguruan 

tinggi. Selain itu juga ada organisasi profesi ilmiah, lembaga-lembaga ilmu 
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pengetahuan dan juga lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan 

pengetahuan terkait. Organisasi profesi ilmiah ini bergerak dibidang geologi, 

pertambangan, panasbumi, kegunungapian dan juga gua. Disini dalam 

pengembangan pariwisata kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark, 

perguruan tinggi yang ikut terlibat didalamnya yaitu Universitas Gajah Mada 

(UGM) dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPN 

“Veteran”Yogyakarta).  

Kemudian dari situ terlihat ada hubungan antar aktor yang terlibat dalam 

kerjasama antar daerah. Dimana dalam hubungan antar aktor terlibat saling 

berhubungan satu dengan lainnya. Ketiga aktor tersebut akan menghasilkan 

sebuah kondisi yang ideal untuk semua pihak yang terlibat. Terlihat ada hubungan 

antara pemerintah yang dimana disini Pemerintah Provinsi/Pusat dan juga 

Pemerintah Daerah/Kabupaten dengan masyarakat, masyarakat dengan akademisi 

atau perguruan tinggi serta pemerintah dengan akademisi atau perguruan tinggi. 

Pertama, hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam kerjasama 

pengembangan pariwisata dikawasan Gunung Sewu UNESCO Global geopark. 

Disini masyarakat merupakan target dari semua kebijakan yang dilakukan oleh 

pemerintah dalam pengembangan pariwisata geopark. Karena tujuan kerjasama 

antar daerah dalam pengembangan pariwisata geopark yaitu menumbuhkan 

ekonomi lokal masyarakat setempat. Jadi diharapkan dengan pengembangan 

pariwisata geopark ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.   
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 Kemudian, disini masyarakat juga ikut terlibat secara langsung seperti 

sebagai pemandu wisata, pengurus pengelolaan obyek wisata, penjual makanan, 

minuman, souvenir, dan lain sebagainya. Disini hubungan antara pemerintah 

dengan masyarakat yaitu dimana pemerintah secara langsung memberikan 

pelatihan dan keterampilan sebagai pelaku kegiatan pariwisata, baik itu sebagai 

pemandu wisata maupun pendukung kegiatan lainnya kepada masyarakat. 

Sedangkan masyarakat sendiri akan lebih terbantu dengan program-program yang 

diberikan pemerintah kepada masyarakat. Mereka akan memperoleh ilmu dan 

informasi-informasi yang berkaitan dengan pariwisata. Sehingga dengan diberikan 

pembekalan keterampilan dan pelatihan dari pemerintah, masyarakat akan 

terbantu dan diharapkan apa yang sudah diberikan bisa menjadi peluang 

masyarakat untuk mengelolanya. Sehingga dari situ diharapkan dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat.   

 Kedua, hubungan antara pemerintah dengan perguruan tinggi dalam 

pengembangan pariwisata kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. 

Dalam hal ini pemerintah mengharapkan kawasan ini bisa dijadikan sebagai 

penelitian oleh para akademisi. Karena kawasan geopark ini merupakan kawasan 

yang mempunyai keragaman geologi selain itu juga mempunyai nilai-nilai 

arkeologi, ekologi, sejarah dan budaya. Sehingga para akemisi ini akan 

memperoleh ilmu dan pengetahuan tentang geologi dan situs-situs prasejarah 

lainnya yanga da dikawasan geopark ini. Selanjutnya, perguruan tinggi disini bisa 

membantu pemerintah dalam memberikan data dan infromasi mengenai 

keragaman geologi maupun situs-situs prasejarah kepada masyarakat umum. 
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Promosi terkait dengan warisan alam dan budaya yang ada di kawasan geopark, 

melaui pendidikan kepada guru dan anak sekolah, Pemerintah Daerah sering 

menyelenggarakan seminar-seminat tentang lingkungan alam dan bumi. Dalam 

seminar tersebut Pemerintah Daerah sering mendatangkan narasumber dari 

instansi terkait dan juga perguruan tinggi. 

 Ketiga, hubungan antara masyarakat dengan perguruan tinggi dalam 

kerjasama pengembangan pariwisata kawasan Gunung Sewu UNESCO Global 

geopark. Disini perguruan tinggi atau akademisi bisa memberikan sosialisasi dan 

pemahaman akan pentingnya konservasi yang ada di kawasan geopark ini. Selain 

itu juga para akademisi ini bisa memberikan peningkatan ekonomi bagi 

masyarakat dengan mengunjungi obyek wisata yang khusus untuk penelitian. 

Kemudian juga untuk masyarakat mereka akan paham dan mengerti seta 

memperoleh ilmu pengetahuan akan pentingnya menjaga dan melestarikan 

kawasan konservasi ini. Sehingga mereka akan sadar betapa pentingnya 

lingkungan yang mereka tinggali tersebut. 

Bagan 5.1 Hubungan Antar Aktor dalam Pengembangan Pariwisata 

Geopark Gunung Sewu UNESCO Global Geopark 

 

 

 

 

                    Sumber: Olahan data penulis.Tahun 2018 

Pemerintah  

Masyarakat  

 

Akademisi 

/perguruan tinggi 
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Sehingga pengembangan pariwisata geopark ini secara adil, seimbang dan 

sinergi harus dilakukan bersama-sama antara pemerintah baik itu pemerintah 

pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah/kabupaten, akademisi baik 

perguruan tinggi, lembaga ilmu pengetahuan, maupun organisasi profi ilmiah dan 

pihak lain yang terkait. Dengan keterlibatan banyak pihak didalamnya harus 

dilakukan secara kooperatif yang dimana dilandasi semangat serta masing-masing 

pihak mengerti akan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang sudah 

dibuat. Pengembangan pariwisata dengan konsep geopark ini dilakukan oleh 

berbagai stakeholder, karena geopark ini tidak hanya warisan geologi saja 

didalamnua, tetapi juga berhubungan dengan isu-isu keragaman bioogi dan 

budaya. kemudian dari situ pemanfaatannya pun berkaitan dengan pengembangan 

sosial maupun ekonomi.  

5.1.3 Perbedaan sebelum dan sesudah kerjasama antar daerah dalam 

pengembangan pariwisata geopark masuk ke jaringan GGN UNESCO 

Kerjasama antar daerah dalam pengembangan pariwisata ini merupakan 

kerjasama yang dilakukan antara Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Wonogiri 

dan Kabupaten Pacitan. Kerjasama antar daerah ini dilakukan sejak tahun 2012 

semenjak ditetapkan Geopark Gunung Sewu sebagai geopark nasional. Kemudian 

Geopark Gunung Sewu ini pada tahun 2015 masuk kedalam jaringan GGN 

UNESCO. Global Geopark Network ini merupakan jaringan yang berasal dari 

seluruh bagian dunia dan bersama-sama berbagi nilai, ketertarikan, atau latar 

belakang mengenai metodologi tertentu dan pengelolaannya.
50

 Selain itu juga 
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Global Geopark Network ini juga menyediakan dasar dikerjasama dan pertukaran 

tenaga ahli dan praktisi yang dimana berkaitan dengan permasalahan tentang 

peninggalan atau situs-situs geologi.
51

 

Tidak banyak perbedaan yang dilakukan antar daerah ini dalam kerjasama 

yang dilakukan setelah dan sebelum Geopark Gunung Sewu ini masuk kedalam 

jaringan GGN UNESCO. Perbedaan sebelum dan sesudah geopark ini masuk ke 

jaringan UNESCO, Pertama dilihat dari bentuk pengelolaan Gunung Sewu 

UNESCO Global Geopark. Dimana sebelumnya didalam pengelolaan geopark ini, 

ada yang namanya General Manager. Tetapi setelah masuk ke dalam jaringan 

UNESCO sudah tidak ada yang namanya General Manager. General Manager 

disini diganti menjadi Pelaksana Harian. Tetapi disini yang menjabat masih sama 

yaitu Bapak Ir.Budi Martono,M.Si, hanya saja nama jabatan saja yang diganti 

nama.Pelaksana Harian disini bertugas untuk mengadakan koordinasi secara 

berkala membahas dan memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan 

dengan pengelolaan dan pengembangan geopark yang dimana meliputi:
52

 

1. Program Pengembangan Ilmiah 

2. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur 

3. Program rehabilitasi dan pemulihan/konservasi 

4. Program peningkatan pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Alam 

5. Program promosi dan pengembangan daya tarik wisata 

6. Program pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat 

Kedua, kemudian perbedaan sebelum dan sesudah kerjasama antar daerah 

dalam pengembangan geopark dilihat dari segi promosi. Sebelum pengembangan 
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geopark ini masuk kedalam jaringan UNESCO, segi promogi hanya dilakukan 

oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dan pusat saja. Tetapi 

setelah masuk ke jaringan UNESCO, keuntungan dari segi promosi ini didapat 

dengan adanya promosi yang dilakukan dari UNESCO. Sehingga dengan 

masuknya ke jaringan UNESCO ini, bisa membantu mempromosikan ke seluruh 

dunia. Dan hal tersebut bisa memberikan peningkatan jumlah pengunjung 

terutama untuk wisatawan mancanegara. 

Ketiga, dilihat dari segi anggaran dalam kerjasama antar daerah dalam 

pengembangan pariwisata geopark ini. Dimana sebelum kerjasama antar daerah 

dalam pengembangan geopark ini masuk anggota UNESCO, belum ada anggaran 

yang besar. Anggaran hanya dilakukan pada masing-masing daerah dalam 

pengembangan pariwisata geopark ini. Tetapi setelah masuk keanggotaan 

UNESCO, ada biaya iuran setiap tahun untuk keanggotaan UNESCO. Anggaran 

tersebut digunakan untuk bahan promosi dari UNESCO. Iuran keanggotaan ke 

UNESCO setiap tahun dan iuran tersebut menjadi tanggungjawab ketiga daerah 

secara bergantian.  

Keempat, dilihat dari segi badan organisasi pengelolaan geopark, yaitu 

dengan pembentukan badan Sekretariat Bersama (SEKBER). Dimana sebelum 

kerjasama antar daerah ini masuk ke dalam jaringan UNESCO Tahun 2015, 

kesetariatan belum terbentuk. Jadi belum ada badan pengelolaan organisasi yang 

jelas. Baru pada tahun 2015 dibentuk Sekretariat Gunung Sewu UNESCO Global 

Geopark. Dimana Sekretariat ini untuk mendukung pelaksanaan kerjasama antar 

daerah dalam pengembangan pariwisata geopark tersebut. Sekretariat ini berfungsi 
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sebagai penghubung para pihak yang terlibat dalam kerjasama antar daerah 

tersebut dengan pemangku kepentingan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark 

dengan personalia dari para pihak yang terlibat.
53

 Sekretariat ini digulir setiap tiga 

tahun yang dimana pertama dimulai dari Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten 

Pacitan dan Kabupaten Wonogiri. Pembiayaan dari Sekretariat ini dibebankan 

oleh masing-masing pihak yang sedang bertanggungjawab atas pengelolaan 

Sekretariat.  

5.1.4 Kerjasama Antar Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Kawasan 

Gunung Sewu UNESCO Global Geopark dengan menggunakan 3 Model 

Sharing  

Dalam kerjasama antar daerah, pasti ketiga daerah tersebut sering sekali 

mengadakan pertemuan-pertemuan atau sharing-sharing guna untuk mempelancar 

pengembangan geopark ini. Pentingnya kerjasama antar daerah Kabupaten 

Gunung Kidul, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan dapat dianalisis 

dengan melihat sharing yang dilakukan yaitu sebagai berikut ini: 

A. Sharing of Experiences 

Sharing of experiences artinya bahwa dimana ada ruang daerah untuk bisa 

saling berbagi pengalaman dalam mengelola urusan pemerintahan daerah. Daerah 

yang saling bekerjasama satu dengan lainnya pasti akan melakukan sharing-

sharing pengalaman dalam mengelola urusan pemerintahannya. Jadi dengan 
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 Perjanjian Kerjasam Antar Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
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adanya kerja sama antar daerah maka mereka akan mengerti dan mengetahui 

bagaimana cara daerah lain untuk mengurusi daerahnya. Dengan dilakukannya 

sharing pengalaman antar daerah maka akan menjadikan aspirasi dan acuan  untuk 

daerah mempelajari apa yang menjadi faktor pendorong maupun penghambat 

keberhasilan suatu daerah. Seperti yang dilakukan oleh ketiga daerah yaitu 

Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan yang 

bekerjasama dalam pengembangan pariwisata dikawasan Gunung Sewu UNESCO 

Global Geopark.  

Ketiga pemerintah daerah yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten 

Wonogiri dan Kabupaten Pacitan sudah melakukan sharing sejak ditetapkannya 

kawasan Geopark Gunung Sewu pada tahun 2012. Kemudian setelah 

ditetapkannya kawasan Geopark Gunung Sewu, dilakukannya penetapan 

pengelolaan Geopark Gunung Sewu melalui Keputusan Bersama Bupati Gunung 

Kidul  (No.418/PKTS/2012), Bupati Wonogiri (No.23/2012) dan Bupati Pacitan 

(No.18845/660/KPTS/408.21/2012) pada tanggal 28 Desember 2012.
54

 Setelah 

ditetapkannya kawasan Geopark Gunung Sewu, sharing dilakukan dengan 

pengusunan dokumen awal Geopark Gunung Sewu yang dimana dalam sharing 

tersebut dihadiri oleh Tim Kecil yang merupakan perwakilan dari Badan Geologi, 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, forum PAWONSARI, Perguruan 

Tinggi (UPN ”Veteran” Yogyakarta dan UGM) serta perwakilan pemerintah 

daerah terkait di tiga daerah tersebut.
55

  Dan pada tahun 2015 Geopark Gunung 
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Sewu ini ditetapkan menjadi anggota UNESCO dan berganti nama menjadi 

Gunung Sewu UNESCO Global Geopark.  

Setelah menjadi bagian dari anggota UNESCO, banyak sekali kegiatan 

maupun pertemuan-pertemuan untuk melakukan sharing oleh pengelola Gunung 

Sewu UNESCO Global Geopark dengan pihak-pihak yang terkait. Ketika 

mengadakan sharing ketiga daerah saling memberikan masukan-masukan untuk 

membenahi apa yang kurang dari pelaksanaannya. Dalam sharing pengalaman, 

ketiga daerah melakukan pertemuan-pertemuan rutin secara bergantian mulai dari 

Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan. 

Pertemuan tersebut dilakukan setiap sebulan sekali maupun ada pertemuan yang 

mendesak yang perlu untuk di bahas oleh ketiga daerah tersebut. Sharing ketiga 

daerah tersebut juga dilakukan pada saat adanya berbagai moment event-event 

yang dilakukan baik itu di Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Wonogiri 

maupun di Kabupaten Pacitan. Seperti yang dikatakan oleh sekretaris pengelola 

geopark gunung sewu  Bapak Y.Nanang Putranto, dari hasil wawancara yaitu:
56

 

“Misalnya kalau ada event-event yang mendukung pengembangan 

geopark pada saat itu kita anggarkan untuk mensupport. Biasanya kalau 

event-event itu seperti yang dulu kita pernah lakukan untuk geopark 

night specta dari ketiga wilayah tersebut kita undang untuk bisa ikut 

serta.” 

Dari hasil wawancara tersebut bahwa sharing dilakukan saat adanya event-event 

baik itu di Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten 

Pacitan. Dimana event tersebut yang mendukung adanya pengembangan geopark 
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dan jika event tersebut mengenai pengembangan geopark pemerintah daerah 

langsung mendukung dengan mengganggarkan dana untuk pelaksanaan.Saat 

diadakannya sharing ada pihak-pihak terkait yang ikut serta dalam sharing 

tersebut. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan tersebut dihadiri mulai dari unsur 

bupati, sekretaris daerah, dinas-dinas terkait, ahli-ahli geologi dan tim-tim 

pengelolaan yang terkait dalam pengembangan geopark. Kemudian jika ada 

event-event baik itu di daerah lain, mereka akan mengikutsertakan dua daerah 

lainnya untuk terlibat.  

Dengan adanya wadah sharing pengalaman ini, menjadikan koordinasi lebih 

terjalin antar daerah. Kemudian juga mereka akan saling menukar informasi dan 

mengingatkan antar daerah dalam pengembangan geopark itu seperti apa. Daerah 

akan saling mendapatkan informasi yang mereka dapat dari diadakannya sharing. 

Dalam sharing, ketiga daerah akan saling bertukar informasi mengenai bagaimana 

mereka mengembangankan obyek wisata kawasan Gunung Sewu UNESCO 

Global Geopark.  

Dalam sharing, mereka membahas mengenai penganggaran, sumber daya 

manusianya,sarana serta prasarananya dan lain sebagainya. Ketiga daerah akan 

saling berbagai informasi bagaimana daerah tersebut mengelola dan 

mengembangkan obyek wisata. Selain itu mereka juga membahas mengenai 

bagaimana setiap daerah melestarikan kawasan Gunung Sewu UNESCO Global 

Geopark tersebut. Karena Kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark ini 

merupakan salah satu kawasan yang harus dijaga dan dilestarikan. Kawasan 

geopark ini merupakan salah satu kawasan konservasi yang dimana seperti dalam 
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pilar pengembangan konsep geopark yaitu pendidikan, konservasi dan nilai 

ekonomi masyarakat. Dalam kawasan geopark ini perlu adanya perlindungan 

situs-situs geologi dari kerusakan baik itu dari manusia maupun dari alam.  Jika 

ada salah satu daerah yang membutuhkan mereka akan saling membantu.   

 Selain itu, strategi dalam pengembangan geopark yaitu dengan mengajak 

seluruh elemen masyarakat dan juga anak-anak sekolah. Hal tersebut dilakukan 

agar bisa memberikan pemahaman kepada mereka tentang warisan dunia yang ada 

di Kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Hal tersebut berdasarkan 

hasil wawancara dengan Bapak Wasi Prayitno selaku Mantan Kepala Dinas 

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, dari hasil 

wawancara yaitu:
57

 

“Strateginya kita ajak seluruh elemen masyarakat jadi seperti anak-anak 

sekolah. Anak-anak sekolah kita ajak ke museum geopark, sehingga 

mereka nanti akan sangat sadar alam kita ini harus kita pertahankan 

mereka tertarik karena disitu juga ada teknologi, ilmu pengetahuan dan 

sebagainya. Seperti itu kemudian yang dilakukan”. 

Dari hasil wawancara tersebut bahwa strategi kerjasama yang dilakukan dalam 

pengembangan pariwisata geopark ini adalah mengajak elemen masyarakat dan 

juga anak-anak sekolah agar mereka paham dan mengerti kawasan geopark ini. 
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 Senada dengan pernyataan diatas, berdasarkan hasil wawancara dengan 

Bapak Edi selaku Kasi Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonogiri,dari hasil wawancara yaitu:
58

 

”Ya kalau strategi kita mengajak masyarakat khususnya masyarakat 

sekitar kawasan tersebut untuk berpatisipasi. Kita beri arahan, sosialisasi 

dan sebagainya. Dan juga anak-anak sekolah agar mereka paham tentang 

kawasan geopark ini, karena kan kawasan geopark ini juga diperuntukan 

untuk pendidikan yang juga merupakan wisata minat khusus”. 

Jadi dari hasil wawancara tersebut strategis kerjasama yang dilakukan daerah 

Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam pengembangan pariwisata ini 

mengikutkan dan mengajak masyarakat ikut berpatisipasi. Selain itu juga anak-

anak sekolah juga dilibatkan karena kawasan geopark ini merupakan salah satu 

kawasan wisata minat khusus yang juga digunakan sebagai sarana edukasi atau 

pendidikan.  

Gambar 5.1 Kunjungan Anak Sekolah Ke Etalase Geopark Gunung Sewu di 

Kabupaten Pacitan 

 

Sumber: Dokumentasi Rudiansyah selaku Pengelola Etalase Geopark Gunung 

Sewu  
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 Dengan adanya sharing pengalaman yang dilakukan ketiga daerah 

tersebut, mereka akan saling paham bagaimana pentingnya koordinasi. Selain itu 

juga mereka juga akan saling memahami bagaimana daerah mengembangkan 

obyek wisatanya dengan baik dan benar. Sehinga dari situ kemudian mereka tahu 

apa yang harus dilakukan. Sehingga pengembangan pariwisata kawasan Gunung 

Sewu UNESCO Global Geopark ini mempersiapkan secara matang dan baik 

untuk revalidasi yang akan dilakukan tim assecor dari UNESCO. 

B. Sharing of Benefits 

Dalam kerjasama antar daerah pasti ada yang namanya sharing, tak 

terkecuali mengenai sharing of benefits.  Sharing of benefits ini dimana kerjasama 

yang dilakukan antar daerah tersebut, daerah akan saling mendapatkan 

keuntungan. Potensi daerah yang dikelola secara bersama akan menghasilkan 

keuntungan dan manfaat. Keuntungan dan manfaat tersebut akan dirasakan 

bersama oleh daerah sehingga daerah tersebut akan merasakan manfaat secara adil 

dari pengelolaan yang dilakukan. Hal tersebut juga tak terkecuali kerjasama yang 

dilakukan Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan 

dalam pengembangan pariwisata kawasan Gunung Sewu UNESCO Global 

Geopark. Keuntungan yang mereka dapat dalam kerjasama ini yaitu mereka saling 

mempromosikan kawasan geopark ini secara satu kesatuan utuh yaitu kawasan 

Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Kemudian daerah akan terbantu dengan 

beban pengelolaan anggaran maupun sarana dan prasarana yang besar.   
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Didalam sharing yang dilakukan ini ada beberapa instansi yang terlibat 

didalamnya, seperti Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas PU dan Bina Marga, Dinas 

Keciptakaryaan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas 

Pertanahan dan Permukiman. Kemudian dalam kerjasama yang dilakukan ketiga 

daerah ini, ada komponen-komponen yang dikerjasamakan. Komponen pertama 

yang dikerjasamakan yaitu  Pertama, konservasi dengan upaya pelestarian 

lingkungan dikawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Pelestarian 

lingkungan dikawasan geopark ini sangat penting dilakukan karena geopark ini 

merupakan salah satu warisan alam dan budaya. Masyarakat dihimbau tidak untuk 

merusak lingkungan dikawasan geopark. Pemerintah terus mengedukasi 

masyarakat akan pentingnya upaya pelestarian lingkungan ini. Kedua, 

pengembangan kebudayaan, disini dilakukan dengan kegiatan pendidikan. 

Dimana dalam hal ini anak-anak sekolah diedukasi akan pentingnya warisan 

budaya.  Kemudian Ketiga, yaitu pengembangan ekonomi masyarakat setempat. 

Artinya disini diharapkan pengembangan pariwisata di kawasan Gunung Sewu 

UNESCO Global Geopark dapat meningkatkan perekonomian masyarakat 

setempat.  

Kerjasama antar daerah Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Wonogiri dan 

Kabupaten Pacitan sangat diperlukan sekali dalam pengembangan pariwisata di 

kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Kerjasama tersebut diperlukan 

karena kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark ini merupakan kawasan 

yang mempunyai keunikan geologi maupun non geologi yang sangat luar biasa 

yang dimana berada di kawasan kasrt. Dengan keunikan terebut maka potensi-
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potensi yang ada dikawasan ini harus dikembangkan lebih lagi. Kemudian setiap 

kerjasama yang dilakukan pasti ada keuntungan yang akan didapatkan. 

Keuntungannya yaitu dimana geopark Gunung sewu ini sudah masuk 

kedalam jaringan geopark dari UNESCO, sehingga keuntungan yang didapat 

secara otomatis obyek wisata yang ada di Kawasan Gunung Sewu UNESCO 

Global Geopark ini dapat terpromosikan diseluruh dunia. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Bapak Edi selaku Kasi Bidang Ekonomi Kreatif Dinas 

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonogiri,dari hasil 

wawancara yaitu:
59

 

”Keuntungannya ya tempat wisata kita dapat terpromosikan secara lebih 

luas apalagi di dunia. Kan geopark gunung sewu ini sudah masuk 

UNESCO sehingga daerah kita  khususnya Wonogiri dan dua daerah 

lainnya juga  dipromosi kan disana. Sehingga ada peningkatan 

pengunjung ke daerah kita. Juga peningkatan PAD terus masing masing 

daerah atau provinsi saling mendapat input dari apa yang didapat”. 

Dari hasil wawancara tersebut, tempat wisata yang ada di Kabupaten Wonogiri, 

Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Pacitan secara otomatis akan 

terpromosikan secara lebih luas apalagi didunia. Karena terpromosikannya 

UNESCO juga, ketiga daerah tersebut mengalami peningkatan pengunjung ke 

daerah mereka sehingga PAD juga meningkat. 

Kemudian keuntungan lainnya yang didapat dari kerjasama tersebut yaitu 

meningkatkan kunjungan wisatawan ke obyek wisata di ketiga daerah sehingga 

menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing daerah. Hal tersebut 
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seperti yang terjadi di Kabupaten Pacitan yang dimana dengan melakukan 

kerjasama ini, daerah Kabupaten Pacitan dapat meningkatkan PAD. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Bapak Wasi Prayitno selaku mantan Kepala Dinas 

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan , dari hasil 

wawancara bahwa:
60

 

“Dua tahun dari tahun 2014 sampai tahun 2016 itu kunjungan pariwisata 

di Pacitan itu naik hampir dua kali lipat hampir 3 kali lipat malahan dari 

400 ribu menjadi 1,6 juta. Keuntungannya kemudian pendapatan 

didaerah kabupaten Pacitan waktu Pak Wasi di Pariwisata meningkat dari 

1,4 milyar dalam dua setengah tahun menjadi hampir 10 milyar. Jadi 

1600% kalau gak salah. Jadi itu antara lain dari geopark juga”.  

Dari hasil wawancara tersebut bahwa kerjasama pengembangan pariwisata 

kawasan geopark yang dilakukan Kabupaten Pacitan dengan dua daerah lainnya 

yang, Kabupaten Pacitan selama dua tahun dari tahun 2014 sampai tahun 2016 

mengalam peningkatan kunjungan pariwisata hampir tiga kali lipat. Dengan 

kenaikan kunjungan wisatawan yang datang di Kabupaten Pacitan, maka 

meningkatnya juga PAD yang dimana semula 1,4 milyar naik menjadi 10 milyar 

selama dua setengah tahun. 

 Kemudian selain keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah daerah 

keuntungan ini juga didapat dari masyarakat. Disana ada peningkatan ekonomi 

yang dirasakan oleh masyarakat sekitar obyek wisata di Kawasan Gunung Sewu 

UNESCO Global Geopark. Semula kawasan geopark ini kawasan karst yang 

dimana sebagain besar mata pencahariannya sebagai petani. Sekarang banyak 

masyarakat disekitaran kawasan ini beralih untuk menjual cinderamata, menjual 
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makanan dan minuman, mendirikan penginapan-penginapan dan sebagainya 

kepada pengunjung wisata yang datang. Dari situ kemudian ekonomi masyarakat 

sekitar menjadi meningkat. Seperti hasil wawancara dengan Sarti salah satu 

penjual minuman dan makanan di obyek wisata Pantai Krakal Kabupaten Gunung 

Kidul, berdasarkan hasil wawancara yaitu:
61

 

“Ya dulu saya itu kerjanya ibu rumah tangga, terus saya mikir daripada 

nganggur dirumah mending saya kerja menjual minuman dan makanan. 

Toh rumah saya juga disekitaran wisata pantai. Dulu itu pantai Krakal ini 

terurus sih terurus cuma belum secara lebih. Dan setelah adanya 

pembenahan secara terus menerus pantai Krakal ini menjadi bagus dan 

bersih. Dan dari tahun ketahun juga semakin banyak yang mengunjungi. 

Nah dari situ juga pendapatan kami juga meningkat”.  

Dari hasil wawancara tersebut, dimana ekonomi masyarakat sekitar obyek wisata 

di kawasan geopark ini mengalami peningkatan. Seperti Ibu Sarti yang dulu 

bekerja sebagai ibu rumah tangga sekarang menjual minuman dan makanan. Dari 

hasil penjual tersebut pendapatan yang didapat mengalami peningkatan karena 

jumlah pengunjung yang datang. 

Gambar 5.2 Kondisi Pantai Krakal Kabupaten Gunung Kidul 

 

Sumber : Dokumentasi Peneliti. Tahun 2018 
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Terlihat dari gambar tersebut, kondisi di Pantai Krakal ini semakin ramai 

dikunjungi oleh wisatawan. Kemudian juga pemerintah terus membenahi pantai 

tersebut dengan memberikan fasilitas yang memadai. Seperti pemberian fasilitas 

pendukung pemerintah membangun semacam gazebo disekitaran pantai tersebut 

untuk para pengunjng bisa beristirahat dan menikmati keindahan alam pantai 

Krakal. 

 Selain Ibu Sarti, peningkatan pendapatan juga dirasakan oleh Ibu Katmi 

selaku penjual di Museum Kars Indonesia di Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Ibu Katmi selaku penjual minuman dan makanan di 

Museum Kars Indonesia Kabupaten Wonogiri, hasil wawancara yaitu:
62

 

“Ya alhamdulillah semenjak Museum Kars ini menjadi obyek wisata, 

saya mendapatkan pendapatan ya tidak seberapa tapi semakin hari ya 

semakin meningkat. Tapi semenjak terjadi banjir kemarin, pengunjung di 

museum ini turun karena kan juga museum semenjak banjir sampai 

sekarang masih di tutup. Jadi pengunjung agak sepi, paling yang datang 

ya cuma orang-orang sekitar sini saja”. 

Dari hasil wawancara tersebut, keuntungan juga didapat dari masyarakat yaitu 

meningkatnya pendapatan mereka. Seperti ibu Katmi juga merasakan 

pendapatannya setiap hari meningkat walaupun tidak seberapa. Tapi semenjak 

museum ini terkena banjir, sampai sekarang museum ini tutup sehingga 

pengunjung yang datang berkurang. 

Museum Kars sendiri merupakan museum kars di Indonesia. Museum ini 

letaknya satu kawasan dengan obyek-obyek wisata di kawasan Gunung Sewu 
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UNESCO Global Geopark khususnya di Kabupaten Wonogiri. Jadi jika 

pengunjung datang ke Museum Karst mereka juga bisa berkunjung ke wisata gua 

karena satu paket dengan Museum Karst tersebut. Jika Kabupaten Gunungkidul 

sebagai pintu gerbang Geopark Gunung Sewu, kemudian Kabupaten Pacitan 

menjadi Etalase Geopark Gunung Sewu, sedangkan Kabupaten Wonogiri sebagai 

Museumnya Geopark Gunung Sewu.  

Gambar 5.3 Museum Kars Indonesia di Kabupaten Wonogiri 

 

Sumber : Dokumentasi Peneliti. Tahun 2018 

Dari gambar tersebut terlihat, kondisi pasca terjadinya banjir sampai sekarang 

Museum Kars ini tutup. Terlihat pintu masuk Museum Karst masih diberi garis 

polisi serta papan informasi ditutupnya Museum Kars tersebut. 

 Kerjasama yang dilakukan Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten 

Wonogiri dan Kabupaten Pacitan juga memberikan lapangan pekerjaan kepada 

masyarakat umum khususnya masyarakat disekitaran obyek wisata kawasan 

Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Masyarakat disekitar kawasan ini 

mereka dilatih untuk menjadi pemandu wisata di obyek wisata, karena masyarakat 

yang bertempat tinggal disitu kebanyakan yang mengerti dan paham dengan 
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obyek wisata tersebut. Kemudian juga masyarakat dijadikan pengurus untuk 

mengelola obyek wisata. Hal ini seperti yang ada di obyek wisata Goa Pindul 

Kabupaten Yogyakarta. Disana pengurus pengelolaan obyek wisata murni berasal 

dari masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 

Rina selaku sekretaris pengelola obyek wisata Goa Pindul, dari hasil wawancara 

sebagai berikut ini:
63

 

”Kalau keterlibatan masyarakatnya mayoritas disini mayarakat disini ikut 

seperti berjualan disekitar goa pindul ini. Selain itu juga masyarakat juga 

ikut terlibat dalam pemanduan wisata goa pindul, kepengurusan memang 

awalnya organisasi wirawisata ini terbentuk dari karang taruna. Jadi 

murni dari masyarakat desa sini sendiri”.  

Dari hasil wawancara diatas bahwa di obyek wisata Goa Pindul di Kabupaten 

Gunung Kidul ini, mayoritas masyarakat di sekitaran obyek wisata ini terlihat 

aktif. Terlihat masyarakat disekitar obyek wisata memanfaatkan untuk berjualan, 

kemudian membangun homestay untuk pengunjung yang akan menginap. Tidak 

hanya itu saja, mereka juga terlibat dalam pemandu wisata dan kepengurusan 

pengelolaannya. Jadi secara tidak langsung obyek wisata Goa Pindul ini mayoritas 

pengelolanya adalah murni dari masyarakat di desa tersebut.    

C. Sharing of burdens     

Pelaksanaan kerjasama ketiga daerah tersebut, setiap daerah mempunyai 

komitmen untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan pariwisata dengan 

konsep geopark ini. Komitmen daerah sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan 

kerjasama yang akan dilakukan. Komitmen yang dilakukan ketiga daerah dalam 
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pengembangan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark ini yaitu bagaimana 

mempertahankan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark tetap menjadi bagian 

dari keanggotaan UNESCO. Selain itu, Gunung Sewu UNESCO Global Geopark 

ini merupakan salah satu warisan dunia yang harus di jaga dan dilestarikan oleh 

semua elemen yang terkait. Hal tersebut berdasarkan hasil dari wawancara dengan 

Bapak Y.Nanang Putranto, S.SiT selaku Sekretaris Pengelola Geopark Gunung 

Sewu UNESCO Global Geopark, dari hasil wawancara sebagai berikut:
64

 

“Komitmennya hanya bagaimana kemudian geopark gunung sewu sudah 

diakui UNESCO mungkin sudah diakui secara global oleh UNESCO 

sebagai taman bumi dunia untuk mempertahankannya itu sudah usaha 

sulit. Dulu mendapatkannya sudah sulit sekarang mempertahankannya 

saya kira tidak kalah sulit nya dengan meraihnya pengakuan dari 

UNESCO. Dalam jangka pendeknya seperti itu. Kemudian dalam jangka 

panjangnya kita punya kesadaran bersama memelihara kelestariannya 

geopark gunungsewu.” 

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa komitmen kerjasama ketiga daerah 

ini yaitu mempertahankan geopark tetap menjadi anggota dari UNESCO dan 

melestarikan geopark yang dimana merupakan salah satu warisan dunia.  

Dengan komitmen ketiga daerah dalam pengembangan geopark,  dimana 

ada dukungan yang besar dari pemerintah pusat sehingga ketiga daerah ini 

bersemangat dalam  pengembangannya. Pemerintah pusat mendukung apa yang 

akan dilakukan daerah dalam pengembangan geopark khususnya Gunung Sewu 

UNESCO Global Geopark. Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan Bapak 
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Wasi Prayitno selaku Mantan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Pacitan, dari hasil wawancara sebagai berikut ini:
65

 

“Oh iya sekarang ini malah di dukung penuh oleh pemerintah pusat, oleh 

sebab itu kemarin tahun 2014 itu saya dan ibu Eni ikut perjalanan ke 

Eropa eh Amerika, Kanada. Waktu itu kita melihat pengembangan 

geopark karena yang sudah maju menggandeng masyarakat setempat 

yang luar biasa. Nah komitmen pemerintah pusat dengan 

menganggarkan, jadi dengan dukungan anggaran,  dukungan untuk 

sosialisasi, sarana dan prasarana itu dibantu oleh pemerintah pusat. 

Seperti sekarang ini kan di Pantai Klayar itu ada pembenahan destinasi 

lokasi kemudian ada pembenahan pedagang souvenir kemudian 

pembangunan tower yang paling akhir ini adalah tempat parkir. Itu dari 

pusat semua dananya”.  

Dari hasil wawancara tersebut bahwa pemerintah pusat juga mempunyai 

komitmen dalam  memberikan anggaran untuk pengembangan geopark. Dimana 

dukungan anggaran tersebut untuk sosialisasi, sarana dan prasarana. Sebagai 

contoh pemberian anggaran untuk pembenahan di Pantai Klayar.  

Selain komitmen daerah, dasar hukum atau MOU sangatlah penting dalam 

melakukan kerjasama. Setelah adanya MOU atau dasar hukum baru lah kerjasama 

tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang ikut terlibat. Dasar hukum atau 

MOU dalam pelaksanaan Pengembangan Gunung Sewu UNESCO Global 

Geopark disepakati bersama antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata, Gubernur ketiga 

daerah, Bupati ketiga daerah, Dinas Pariwisata ketiga daerah dan lain sebagainya. 

Kesepakatan bersama tersebut antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata, Gubernur DIY, 
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Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Bupati Gunung Kidul, Bupati 

Wonogiri dan Bupati Pacitan Nomor 003/PJ/45/MEM/2015, 

0217/MPK.A/HK/2015, KB.3/KS.001/MP/2015, 4/KSP/II/2015, 007/2015, 

120.1/149/012/2015, 415.4/KB/05/2015, 5/KSB/2015 DAN 546/04/408.12/2015 

tentang Pengembangan dan Pelestarian Geopark Gunung Sewu. 

Dalam kerjasama pengembangan Geopark Gunung Sewu, ketiga daerah 

tersebut membentuk peraturan tentang pembentukan pengelola Gunung Sewu 

UNESCO Global Geopark. Peraturan kerjsama tersebut sesuai dengan peraturan 

bersama Bupati Pacitan, Bupati Wonogiri dan Bupati Gunung Kidul Nomor 27 

Tahun 2017, Nomor 25 Tahun 2017 dan Nomor 24 Tahun 2017 tentang 

pembentukan pengelola Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Pengelola 

Gunung Sewu UNESCO Global Geopark tersebut terdiri dari Penasehat, Ketua 

Badan Pengelola, Pelaksana Harian, Komisi-Komisi (Komisi Ilmu Pengetahuan, 

Komisi Konservasi, Komisi Pengembangan, Komisi Promosi dan Komisi 

Kelembagaan), Ahli Geologi Lokal dam Sekretariat.
66

 Masing- masing susunan 

pengelolaan tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawabnya.  

Pembentukan pengelola Gunung Sewu UNESCO Global Geopark ini selalu 

di lakukan pembaharuan setiap tahunnya. Dan tahun ini pembaharuan susunan 

pengelolaan dilakukan pada awal tahun 2017. Hal tersebut berdasarkan informasi 
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oleh Bapak Wasi Prayitno selaku mantan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan , dari hasil wawancara bahwa:
67

 

“Itu kalau pengusulannyakan mulai sejak tahun 2014. Kalau 

organisasinya sendiri mulai ya sejak pengusulannya itu. Tetapi selalu 

diperbaharui. Kalau di Gunung Kidul ya yang mutusin Bupati Gunung 

Kidul dan sebagainya dimana sekretariat tersebut berada. Sehingga pasti 

pengelolaan geopark selalu diperbaharui. Perbaharuan terakhir itu awal 

tahun 2017...” 

Dari hasil wawancara tersebut bahwa selalu ada pembaharuan pembentukan 

pengelolaan geopark. Dimana pembentukan pengelola geopark tersebut di bentuk 

berdasarkan keputusan bupati dimana sekretariat Gunung Sewu UNESCO Global 

Geopark berada. 

Dalam hal sharing of burdens ini, daerah satu dengan daerah lainnya akan 

saling berbagi beban permasalahan yang daerah alami. Mereka yang bekerjasama 

akan menanggung beban secara bersama-sama.  Seperti kerjasama antar daerah 

yang dilakukan Kabupaten Gunung Kidul, KabupatenWonogiri dan Kabupaten 

Pacitan dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Gunung Sewu UNESCO 

Global Geopark. Ketiga daerah tersebut saling berbagi beban permasalahan atau 

sharing of burdens seperti menanggung beban dalam hal pengelolaan anggaran, 

penyediaan sarana dan  prasarana, promosi dan lainnya. Sehingga daerah lain 

tidak akan merasa terbebani dengan apa yang akan dilakukan dalam 

pengembangan dan pengelolaan daerahnya.  
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 Ketiga daerah tersebut bersama-sama saling menanggung beban yang 

dialami daerah lainnya, seperti beban dalam hal pembiayaan atau anggaran. 

Anggaran sangatlah penting dibutuhkan oleh daerah untuk menunjang 

pembangunan maupun pengembangan daerahnya. Dalam pengembangan geopark, 

pengelolaan dari sisi anggaran dimana anggota geopark yang sudah masuk 

menjadi jaringan geopark global harus membayar iuran yang sudah ditetapkan. 

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Y,Nanang Putranto selaku Sekretaris 

Gunung Sewu UNESCO Global Geopark, Bapak Yanang Putranto, S.SiT selaku 

Sekretaris Pengelola Geopark Gunung Sewu UNESCO Global Geopark, dari hasil 

wawancara sebagai berikut:
68

 

“Kalau dari Dinas Parwisata Kabupaten Gunungkidul anggarannya 

kurang lebih 200 jutaan mbk. Kemudian untuk iuran keanggotaannya 

UNESCO itu digilir mbk tergantung dengan nilai kurs dan dibebankan 

pada APBD kabupaten. Iuran keanggotaan ke UNESCO kurang lebih 

1000 euro mbk.” 

Dari hasil wawancara tersebut, iuran untuk keanggotaan ke jaringan UNESCO 

tersebut dilakukan secara bergantian tergantung pada nilai tukar kurs. Iuran 

keanggotan UNESCO tersebut dilakukan bergantian oleh tiga daerah tersebut dan 

iuran tersebut dibebankan ke APBD masing-masing kabupaten. Pembiayaan 

untuk iuran keanggotaan UNESCO Global Geopark menjadi tanggungjawab 

pihak yang terlibat yang dilakukan secara bergantian mulai tahun 2016. Dimana 
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dengan urutan yang pertama yaitu Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Pacitan 

dan Kabupaten Wonogiri dan kembali ke urutan semula secara bergantian.
69

 

Dalam hal ini, setiap daerah dalam pengembangan geopark dilakukan 

dimasing-masing daerah dan dianggarkan dimasing-masing daerah. Anggaran 

tersebut tergantung sesuai dengan kemampuan daerahnya. Jadi masing-masing 

daerah tidak sama dalam segi anggaran. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Wasi 

Prayitno yaitu “Untuk masing-masing tergantung ada yang sampai 200 juta ada 

yang sampai 600 juta itu tergantung pada masing-masing”. Berdasarkan 

wawancara tersebut, bahwa penganggaran setiap daerah tergantung pada 

kemampuan setiap daerah masing-masing  karena setiap daerah  anggaran pada 

APBD berbeda-beda. Karena tidak hanya satu bidang saja yang perlu untuk 

penganggaran masih ada banyak bidang lain.  

Selanjutnya, untuk pembiayaan Sekretariat Gunung Sewu UNESCO Global 

Geopark sendiri dibebankan kepada anggaran yang sedang bertanggung jawab 

atas pengelolaan Sekretariat. Kemudian, seringkali daerah lain juga sangat 

membutuhkan pendanaan dalam pengembangan geopark karena geopark ini 

merupakan satu kesatuan Kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. 

Sehingga dari hal tersebut apabila daerah lain membutuhkan bantuan pendanaan 

maka daerah lain harus membantu. Misalnya saja di Kabupaten Wonogiri akan 

mengadakan event mengenai geopark, kemudian dua daerah lain Kabupaten 
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Gunung Kidul dan Kabupaten Pacitan juga akan membantu pendanaan 

semampunya. Selain pendanaan, kedua daerah tersebut akan ikut berpatisipasi 

dalam event yang diselenggarakan seperti ikut serta dalam pentas seni yaitu 

dengan mengirim kelompok tari untuk meriah acara tersebut dan lain sebagainya.  

Selain berbagi atau menanggung beban dari segi anggaran, juga sharing  

dari segi pengembangan sarana dan fasilitas penunjang wisata. Penyediaan sarana 

dan fasilitas penunjang wisata dibutuhkan sekali demi menunjang pengembangan 

pariwisata di kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Dalam 

kerjasama ketiga daerah ini, mereka melakukan pengembangan dari segi 

penyediaan sarana dan fasilitas penunjang wisata. Ada beberapa pengembangan 

dari segi penyediaan sarana dan fasilitas penunjang wisata yaitu sebagai berikut 

ini:
70

 

1. Menyediakan panel interpretasi, kios informasi, jalan menuju lokasi, 

rumah makan, tempat parkir, kamar mandi, kios cinderamata, arena 

bermain, dan menara atau gardu pandang. 

2. Menyediakan pemandu wisata yang profesional. 

3. Menyediakan tim penyelamat yang dapat bertindak cepat jika terjadi 

sesuatu yang tidak diinginkan.  

4. Didalam membangun bangunan, teknik sipil harus memperhatikan 

aspek geologi-teknik dimana rongga bawah tanah pada batuan tertentu 

(misal batugamping) sering terjadi amblesan.  

 Biasanya pengembangan sarana dan fasilitas penunjang wisata ini 

diberikan anggaran dari pemerintah daerah setempat maupun dari pemerintah 

pusat. Hal tersebut seperti yang dikatakan Bapak Wasi Prayitno selaku Mantan 
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Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda,dan Olahraga Kabupaten Pacitan, 

dari hasil wawancara sebagai berikut:
71

 

“Iya sarana dan prasarananya di dukung oleh pemerintah pusat maupun 

provinsi tetapi kabupaten sendiri juga menganggarkan. Jadi banyak, la itu 

kan ada 33 geosite di Pacitan ada 13 Wonosari ada 13 di Wonogiri ada 7. 

Jadi itu pengembangan sarana dan prasarananya didukung oleh 

pemerintah pusat provinsi maupun kabupaten sendiri. Contohnya geosite 

teluk pacitan ini kan baru dibangun jalan ke timur pancer door itu adalah 

termasuk pengembangan geopark. Terus di bangun juga jogging track 

dan sebagainya”.  

Dari hasil wawancara tersebut bahwa penyediaan sarana dan prasarana dalam 

pengembangan pariwisata geopark ini didukung dari berbagai element yaitu 

pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sendiri. Seperti 

penyediaan fasilits di geosite Teluk Pacitan yang dibangun jalan, jogging track 

dan sebagainya, sehingga hal tersebut dapat menarik pengunjung. 

 Penyediaan fasilitas sangatlah penting bagi pengunjung yang datang ke 

obyek wisata tersebut. Dengan pemberian fasilitas yang mendukung maka akan 

memberikan kenyaman bagi para pengunjung. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan salah satu pengunjung di Museum Kars Indonesia yaitu Bayu pengunjung 

asal Solo ini, hasil wawancara yaitu:
72

 

“Ya fasilitas disini ya cukup baik ya karena sudah ada toilet, mushola, 

warung makan terus juga tempat instirahat itu kaya gazebo-gazebo itu. 

Tapi sayang disayangkan di sekitaran gazebo itu keberhasihannya kurang 

dijaga karena disekitarannya banyak sekali rumput yang sudah banyak. 

Ya intinya sih fasilitas sudah ada tapi keberhasihannya yang kurang”. 
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Berdasarkan wawancara tersebut, penyediaan fasilitas sarana dan prasarananya di 

Museum Kars Indonesia sudah cukup baik. Tetapi hanya saja perawatan dan 

kebersihan di sekitar museum tersebut kurang.  

 Tidak hanya dari segi anggaran dan penyediaan prasarana tetapi juga 

berbagi beban dalam segi promosi yang dilakukan. Dari segi promosi sangat 

penting guna untuk memperkenalkan lebih luas lagi obyek wisata khususnya di 

kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Promosi selalu dilakukan oleh 

masing-masing daerah tetapi mereka juga tidak lupa mempromosikan daerah lain 

karena satu kesatuan di kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. 

Upaya-upaya terus dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pengunjung 

geopark terhadap warisan alam dan warisan budaya yang dimiliki. Upaya tersebut 

dilakukan melalui panel-panel interpretasi berupa poster yang dimana diletakkan 

disetiap lokasi baik itu situs geologi maupun situs non geologi. Selain diletakkan 

di setiap lokasi panel-panel tersebut juga diletakkan di pusat-pusat informasi 

geopark.       

 Selain melalui panel-panel, promosi juga dilakukan melalui program 

pendidikan. Program pendidikan dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan 

yang diberi nama “ School to Geopark dan “Geopark to School”. Kegiatan ini 

dilakukan sebagai sarana untuk menumbuhkan minat khususnya anak-anak 

sekolah agar mereka mengetahui dan paham akan sejarah bumi yang ada di 

kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Dalam promosi melalui  

kegiatan pendidikan ini, Pemerintah Daerah selalu menyelenggarakan seminar-
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seminar tentang bumi dan lingkungan alam untuk guru dan anak sekolah dengan 

mendatangkan narasumber maupun instansi yang terkait.  

 Tidak hanya melalui pendidikan saja, tetapi promosi juga dilakukan 

menggunakan layanan internet. Dalam penyebaran informasi melalui internet, 

informasi tersebut disebarkan melalui situs-situs di kantor Pemeritah Daerah 

masing-masing dan Komunitas Lokal. Situs-situs tersebut seperti 

www.gunungkidulkab.go.id, www.wonogiri.go.id, www.pacitankab.go.id, 

geopark-pacitan.blogspot.com, serta gunungsewugeopark.org. Dari ketiga daerah 

tersebut, terlihat dari ketiga daerah tersebut yang paling gencar dilakukan oleh 

Kabupaten Gunung Kidul. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Wasi Prayitno 

bahwa “Promosinya hampir sama semua tetapi yang paling gencar ya Gunung 

Kidul”.  

 Selain itu promosi juga dilakukan oleh media untuk memperkenalkan 

lebih lagi mengenai geopark khususnya kawasan Gunung Sewu UNESCO Global 

Geopark. Promosi yang dilakukan oleh media dalam pembentuk pemberitaan. Hal 

tersebut seperti hasil wawancara dengan Bapak Hengky Ristanto selaku wartawan 

Media Cetak Jawa Pos Radar Pacitan, dari hasil wawancara sebagai berikut:
73

 

“Dengan pemberitaan terutama pengembangan tarkait wisata minat 

khusus karena geoaprk itu kan sejarah ya disini manusia prasejarah 

modern pertama didunia malahan yaitu yang pertama yang saya ekspos. 

Terutama mulai dari tiiknya mulai dari Donorojo lingkupnya mulai dari 

Pringkuku,Punung sampai di museum etalase geopark. Tidak hanya itu 

sebagian juga di Wonogiri dan Gunung Kidul juga”. 
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Dari hasil wawancara tersebut bahwa promosi yang dilakukan oleh media dalam 

bentuk pemberitaan yang dimuat di media cetak. Dimana mereka mengenalkan 

pengembangan geopark terkait dengan wisata minat khusus.    

Terakhir yaitu dari segi pengembangan sumber daya manusianya, ketiga 

daerah ini terus memberikan perhatian dan pemahaman kepada mereka mengenai 

geopark. Ada beberapa cara yang dilakukan pemerintah daerah maupun pengelola 

geopark dalam pengembangan sumber daya manusianya yaitu sebagai berikut 

ini:
74

 

1. Memposisikan masyarakat setempat sebagai pelaku aktif pembangunan 

pariwisata. 

2. Meningkatkan keterampilan wiraswasta masyarakat setempat melalui 

pelatihan yang direncanakan dengan baik dan dilakukan secara periodik. 

3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengelola atau 

pengembang dalam hal pemasaran, promosi dan sosialisasi. 

 Pengembangan dari segi sumber daya manusianya, pemerintah daerah 

khususnya dinas-dinas terkait mengedukasi masyarakat yang berada di kawasan 

Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Mereka selalu diberikan arahan dan 

selalu diingatkan bagaimana memperlakukan alam dikawasan geopark. Karena 

geopark ini merupakan warisan dunia dan kawasan yang harus dilestarikan. Selain 

memberikankan edukasi kepada masyarakat, mereka juga memberikan pelatihan 

untuk pemandu wisata dan pengelola wisata untuk dilatih. Pemandu wisata disini 

mereka yang ahli dalam bidangnya, dimana pemandu wisata ini bisa berasal dari 

staf organisasi, masyarakat lokal, dan sebagainya. Pemandu wisata ini diberikan 

kursus dan pelatihan pemanduan yang dimana dilakukan oleh Dinas Pariwisata di 
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masing-masing daerah dan bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan dan 

Pariwisata serta dari Badan Geologi.      

Selain mengedukasikan masyarakat, mereka juga mensosialisasikan kepada 

anak-anak sekolah  mengenai geopark tersebut. Hal tersebut berdasarkan hasil 

wawancara oleh Bapak Wasi Prayitno selaku Mantan Kepala Dinas Kebudayaan, 

Pariwisata, Pemuda,dan Olahraga Kabupaten Pacitan, dari hasil wawancara 

sebagai berikut:
75

                             

“Masing-masing kabupaten itu ada pelatihan ada untuk pemamdu wisata, 

pemandu wisata goa itu masyarakat setempat. Pengelola pariwisata juga 

diundang untuk dilatih. Kemudian untuk yang melibatkan siswa-siswa ya 

kabupaten maisng-masing”. 

Dari hasil wawancara tersebut bahwa masing-masing kabupaten memberikan 

pelatihan kepada masyarakat untuk diedukasi, diberikan latihan seperti pemandu 

wisata dan sebagainya. Selain itu masing-masing kabupaten juga memberikan 

edukasi kepada anak-anak sekolah agar mereka paham mengenai geopark.    

 Sehingga kerjasama antar daerah dalam pengembangan kawasan Gunung 

Sewu UNESCO Global Geopark  ini sangat penting dan perlu untuk diperhatikan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edi Kristianto selaku Kasi bidang 

Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Wonogiri, hasil wawancara yaitu:
76
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”Diperlukan sekali dikarenakan itu tadi didalam perkembangan geopark 

ini kan sudah disahkan masuk ke UNESCO dan kemudian dipantau itu 

dikatakanlah suatu contoh  konservasinya itu dijaga atau dilestarikan atau 

tidak, kalau dipandang ada yang rusak ya kalau perlu keanggotaan dari 

UNESCO bisa dicabut nah ini salah satu contoh yang perlu untuk 

kerjasama”. 

Dari hasil wawancara tersebut bahwa diperlukan sekali untuk kerjasama antar 

daerah ini karena Geopark Gunung Sewu ini sudah masuk dan disahkan oleh 

UNESCO sehingga perlu diperhatikan. Kawasan ini juga perlu dijada dan 

dilestarikan karena wilayah konservasi sehingga apabila tidak dijaga dan terjadi 

kerusakan maka geopark ini akan dicabut dari keanggotaanya.   

Hal senada juga dikemukan oleh Bapak Wasi Prayitno selaku Mantan 

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, 

berdasarkan hasil yaitu:
77

 

“Iya memang perlu adanya kerjasama ketiga daerah ini, karena kan 

geopark gunung sewu ini wilayahnya luas dan juga berada di tiga 

kabupaten dengan tiga provinsi yang berbeda-beda. Selain itu juga 

gunung sewu ini kan mempunyai keunikan alam yang khas yang berada 

di kawasan karst”. 

Dari hasil wawancara tersebut bahwa perlu adanya sebuah kerjasama antar daerah 

karena Gunung Sewu ini merupakan satu kesatuan di tiga wilayah yang berbeda 

yaitu tiga kabupaten dan tiga provinsi. Selain itu juga kerjasama perlu dilakukan 

karena wilayah geopark ini juga mempunya keunikan alam yang khas yang bisa 

untuk dijadikan obyek wisata baru di Indonesia.   
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Tabel 5.2 Kerjasama Ketiga Pemerintah Daerah di Lihat dari Aspek Sharing 

of Experiences, Sharing Of Benefits, dan Sharing of Burdens 

No. Pemerintah Daerah Sharing of 

Experiences 

Sharing Of 

Benefits 

Sharing of 

Burdens 

1. Kabupaten 

Gunungkidul 

Besar  Besar  Besar  

2. Kabupaten Wonogiri Besar  Besar  Besar  

3. Kabupaten Pacitan Besar  Besar  Besar  

Sumber: hasil olahan penulis.Tahun 2018 

 Dari tabel tersebut bahwa kerjasama ketiga pemerintah daerah perlu untuk 

dilakukan. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan 

kerjasama antar daerah dilihat dengan sharing-sharing yang dilakukan. Sharing 

dilakukan dengan diadakannya pertemuan maupun kegiatan-kegiatan. Terlihat 

dari aspek Sharing of experiences (berbagi pengalaman), ketiga daerah ini sama-

sama saling memberikan masukan dalam pengembangan geopark tersebut. Ketiga 

daerah sama-sama saling berbagi pengalaman masing-masing daerah dalam 

pengembangnnya seperti apa. Jadi sharing pengalaman ini ketiga daerah saling 

bertukar informasi tentang anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung, 

pengelolaannya seperti apa dan sebagainya. Sehingga dengan adanya sharing 

pengalaman ini diharapkan ketiga daerah akan saling mengerti dan paham 

bagaimana masing-masing pengembangan geoparknya.  

Kemudian dari aspek Sharing of Benefits (berbagi keuntungan), dengan 

adanya kerjasama antar daerah tersebut ketiga daerah sama-sama mendapatkan 

keuntungan dan manfaat yang dirasakan. Keuntungan yang didapat ketiga daerah 

tersebut yaitu sama-sama terpromosikan oleh UNESCO obyek-obyek wisata di 

kawasan geopark. Sehingga dengan terpromosikannya diseluruh dunia melalui 

UNESCO, masing-masing daerah akan semakin dikenal. Selain itu keuntungan 
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yang didapat ketiga derah tersebut yaitu meningkatnya jumlah pengunjung yang 

datang sehingga meningkatnya pula pemasukan PAD ke daerah. Tidak hanya 

pemerintah masyarakat pun juga merasakan dampak dari kerjasama tersebut. 

Terakhir dilihat dari aspek Sharing of Burdens (berbagi beban 

permasalahan), dengan adanya sharing yang dilakukan masing-masing daerah 

akan terlihat seberapa besar beban permasalahan yang terjadi. Diantara ketiga 

daerah tersebut, beban permasalahan yang dihadapi Kabupaten Gunungkidul,  

Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan hampir sama. Ketiga  daerah tersebut 

masih memiliki beban permasalahan baik itu anggaran, fasilitas, sarana dan 

prasarana dalam pengembangannya yang belum merata. Walaupun ketiga wilayah 

tersebut mempunyai luas wilayah yang berbeda, tetapi dilihat dari segi sarana dan 

prasarana permasalahan hampir sama. Ketiga daerah sama-sama memiliki 

permsalahan dari segi sarana dan prsarana. Belum meratanya sarana prasaran di 

beberapa obyek wisata menjadi salah satu hal yang masih menjadi permasalahan. 

Dari segi anggaran pun ketiga daerah masih menjadi salah satu pokok 

permasalahan walaupun ada anggaran dari beberapa pihak. Dari anggaran yang 

berasalah dari APBD saja, masih belum bisa mencukupi pengembangan geopark 

di mmasing-masing daerah. Karena anggaran dai APBD tidakhanya untuk 

pengembangan geopark saja tetapi masih dibagi dengan bidang-bidang lain. 

Sehingga hal tersebut menjadi beban permasalahan yang besar dimasing-masing 

daerah tersebut. Kemudian dengan adanya sharing kerjasama ini, burdens yang 

dialami masing-masing daerah diharapkan akan lebih efisien. Dikatakan demikian 

karena beban yang mereka alami akan dipikul dan ditanggung secara bersama-
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sama serta manfaat dengan adanya kerjasama ini pun akan terasa lebih besar. 

Sebaliknya apabila tidak ada sharing dalam kerjasama antar derah tersebut, maka 

beban yang mereka tanggung akan terasa lebih besar. 

5.2  Faktor Pendorong dan Penghambat Kerjasama Antar Daerah  

Terselenggaranya sebuah kerjasama antar daerah  yang dilakukan antara 

Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan ada 

beberapa faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan 

pengembangan pariwisata kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. 

Dalam menentukan faktor pendorong dan penghambat kerjasama tersebut, analisis 

yang dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara dengan beberapa  

stakeholders yang terlibat dalam kerjasama antar daerah tersebut.  

5.2.1 Faktor Pendorong Kerjasama Antar Daerah 

Dalam kerjasama antar daerah Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten 

Wonogiri dan Kabupaten Pacitan, ada beberapa faktor pendorong yang dilakukan 

dalam melakukan kerjasama antar daerah dalam pengembangan pariwisata 

kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark yaitu sebagai berikut ini: 

1. Komitmen Ketiga Daerah  

Komitmen antar daerah dalam kerjasama ini merupakan salah satu fakor 

pendorong  terselenggaranya sebuah kerjasama antar daerah. Hal tersebut agar  

terselenggaranya sebuah kerjasama antar daerah menjadi lebih efektif, efisien dan 

berkelanjutan. Dengan mempunyai komitmen yang sama antar daerah ini, maka 
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diperlukan pemahaman bersama ketiga daerah tersebut terhadap keuntungan yang 

mereka dapatkan dari kerjasama. Selain pemahaman juga diperlukan sebuah 

pengalaman dimana pengalaman yang besar dan kuatnya komitmen yang 

dilakukan akan menghasilkan sebuuah keberanian dan langkah yang besar dalam 

mengambil keputusan dan inovasi-inovasi yang akan dilakukan.  

2.  Kondisi Geografis Dan Potensi Daerah Yang Sama 

Kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark merupakan kawasan 

yang berda di tiga daerah di tiga provinsi yaitu Kabupaten Gunung Kidul, 

Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan. Ketiga daerah tersebut mempunyai 

karakteristik kondisi geografis yang sama yaitu berada di kawasan karst atau 

batuan kapur. Selain itu ketiga daerah ini merupakan deretan pegunungan seribu 

yang berada di pesisir selatan. Daerah karst ini memiliki potensi daerah yang 

sangan luar biasa yaitu salah satunya potensi pariwisata. Sehingga dengan 

kedekatan ketiga daerah ini menjadikan ketiga daerah ini untuk melakukan 

kerjasama antar daerah dalam pengembangan pariwisata. Pengembangan 

pariwisata yang diangkat dalam kerjasama ini yaitu konsep geopark. 

3. Kemauan Dan Kesamaan Kepentingan. 

Kemauan dan kesamaan kepentingan ini juga merupakan faktor pendorong 

terlaksananya sebuah kerjasama antar daerah. Tanpa adanya kemauan di antara 

ketiga daerah yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Wonogiri dan 

Kabupaten Pacitan kerjasama antar daerah ini tidak akan berjalan. Selain kemauan 

juga adanya kesamaan kepentingan ketiga daerah tersebut dalam pengembangan 

pariwisata di kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Dimana dengan 
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adanya pengembangan pariwisata dengan konsep geopark ini akan meningkatkan 

keuntungan secara ekonomis baik bagi daerah yaitu berupa pemasukan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD)  maupun masyarakat sekitar kawasan Gunung 

Sewu UNESCO Global Geopark. Selain keuntungan yang didapat dari segi 

ekonomis juga pengembangan pariwisata kawasan ini mendapatkan keuntungan 

dari penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat baik itu di 

Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan.  

4. Adanya Format Legal/ Dasar Hukum  Kerjasama Antar Daerah 

Dasar hukum atau format legal suatu kerjasama antar daerah sangat 

diperlukan sekali guna untuk kelancaran dan kejelasan kerjasama antar daerah. 

Format legal yang dilakukan dalam ketiga daerah ini yaitu Kabupaten Gunung 

Kidul, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan yaitu adanya surat Keputusan 

Bersama antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 

Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Bupati Gunung Kidul, Bupati 

Wonogiri dan Bupati Pacitan Nomor: 003/PJ/45/MEM/2015, Nomor: 

0217/MPK.A/HK/2015, Nomor: KB.3/KS.001/MP/2015, Nomor:4/KSP/II/2015, 

Nomor: 007/2015, Nomor: 120.1/149/012/2015, Nomor: 415.4/KB/05/2015, 

Nomor: 5/KSB/2015, Nomor: 546/04/408.12/2015 tentang Pengembangan dan 

Pelestarian Geopark Gunung Sewu.  

5. Organisasi Kerjasama Antar Daerah  Yang Jelas 

Organisasi kerjasama antar daerah yang seringkali terbentuk yaitu berupa 

forum maupun sekretariat bersama. Dalam kerjasama antar daerah yang dilakukan 
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oleh Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan 

dalam pengembangan pariwisata kawasan Gunung Sewu UNESCO Global 

Geopark ini, organisasi kerjasama antar daerah yang dibentuk yaitu Sekretariat 

Gunung Sewu UNESCO Global Geopark.  Fungsi dari ditetapkannya sekretariat 

geopark ini yaitu sebagai penghubung diantara ketiga daerah tersebut dengan 

pemangku kepentingan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark dengan 

personalia dari para pihak yang terlibat kerjasama.  

Sekretariat Gunung Sewu UNESCO Global Geopark ini selalu berpindah 

secara bergantian setiap tiga tahun sekali dengan urutan yang pertama di Dinas 

Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Gunung Kidul, kedua Dinas 

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, dan ketiga 

pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonogiri 

dan kembali lagi seterusnya. Pada saat ini sekretariat geopark masih berada di 

Kabupaten Gunung Kidul. Tetapi tahun 2018 ini, Sekretariat Gunung Sewu 

UNESCO Global Geopark akan berpindah ke Kabupaten Pacitan. Hal tersebut 

berdasarkan informasi dengan Ibu Endang Surjasri, S.Sos, M.Si selaku Kepala 

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan, dari hasil 

wawancara sebagai berikut ini:
78

 

“Bareng-bareng karena giliran tadi sekretariat tetapnya dibuat giliran 

tiga tahun sekali ini sekarang posisinya sekretariatnya masih di 

Wonosari Gunung Kidul dan tahun ini akan beranjak di Pacitan, 

kemarin juga sudah serahkan sekretariatnya geoparknya ini ke Pacitan 

untuk dua tahun kedepan...” 

                                                           
78

 Hasil wawancara dengan Ibu Endang Surjasri, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan. Tanggal 15 Januari 2018 Pukul 10.00 WIB 
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Sehingga dari hasil wawancara tersebut, tahun 2018 ini Sekretariat Geopark 

Gunung Sewu UNESCO Global Geopark akan berpindah ke Kabupaten Pacitan 

setelah selama 2 tahun berada di Kabupaten Pacitan. Dan hal tersesebut sudah 

diserahterimakan ke Kabupaten Pacitan.  

6. Pembentukan Badan Pengelolaan Yang Jelas 

Pembentukan badan pengelolaan yang jelas juga menjadi faktor pendorong 

terlaksannya kerjasama antar daerah ini berjalan dengan lancar dan jelas. 

Pembentukan badan pengelola ini berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Kidul 

Nomor 171/KPTS/TIM/2017 tentang Pembentukan Pengelola Gunung Sewu 

UNESCO Global Geopark. Dalam pembentukan pengeloaan tersebut ada 

beberapa tugas yang berbeda di masing-masing tim pengelola Gunung Sewu 

UNESCO Global Geopark. Dimana dalam pengelola tersebut terdiri dari 

Penasehat, Wakil Ketua, Pelaksana Harian, Sekretaris, dan juga Komisi-komisi 

yang terdiri dari Komisi Ilmu Pengetahuan, Komisi Konservasi, Komisi 

Pengembangan, Komisi Promosi, Komisi Kelembagaan serta Ahli Geologi Lokal. 

Dengan terbentuknya pengelolaan geopark tersebut, maka setiap individu yang 

masuk dalam tim tersebut harus melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya 

sesuai dengan apa yang sudah di putuskan dan disahkan. 

5.2.2 Faktor Penghambat Kerjasama Antar Daerah 

Selain faktor pendorong terlaksananya kerjasama antar daerah juga ada 

faktor penghambat berjalannya kerjasama antar daerah. Berdasarkan pada temuan 

dan hasil wawancara yang peniliti lakukan dengan pihak-pihak yang terkait, ada 
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beberapa kendala atau penghambat dalam proses kerjasama. Faktor penghambat 

disini terlihat dari faktor intern pemerintah daerah masing-masing, sehingga faktor 

intern ini juga akan mempengaruhi faktor penghambat pelaksanaan kerjasama 

antar daerah tersebut. Berikut beberapa faktor penghambat kerjasama antar daerah 

Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan dalam 

pengembangan pariwisata kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark 

yaitu sebagai berikut ini: 

1. Faktor Anggaran  

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor penghambat internal 

pemerintah daerah. Walaupun masih ada bantuan anggaran dari luar tetapi tetap 

saja anggaran tersebut masih belum bisa maksimal. Dalam pengembangan 

pariwisata kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark ini, pengelolaannya 

diserahkan di masing-masing daerah dengan biaya atau anggarannya pun 

dimasing-masing daerah. Anggaran tersebut diambil dari APBD setiap daerah. 

Dalam hal ini,belum secara maksimal anggaran yang disediakan untuk 

mendukung pelaksanaan pengembangan pariwisata geopark ini. Kita ketahui  

bahwa seringkali anggaran yang sudah ditetapkan masih harus mengalami 

perubahan-perubahan akibat kebutuhan maupun kebijakan yang mendadak. Selain 

itu anggaran dari APBD tidak hanya untuk satu bidang saja tetapi anggaran 

tersebut juga dibagi dengan bidang-bidang lain. Hal tersebut berdasarkan hasil 

wawancara dengan Ibu Endang Surjasri,S.Sos,M.Si selaku Kepala Dinas 
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Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacita, dari hasil wawancara 

yaitu sebagai berikut ini:
79

 

“Penghambatnya ya itu tadi kita dari sisi APBD masih terbatas, karena 

tidak hanya pariwisata saja yang perlu didanakan dari pemerintah tetapi 

ada bidang-bidang lain yang juga didanakan. Dari sisi SDM belum 

banyak orang yang paham tentang bagaimana konservasi geopark.” 

Dari hasil wawancara tersebut, faktor penghambat yaitu dari sisi APBD yang 

masih terbatas. Karena APBD tidak hanya menganggarkan satu bidang saja tetapi 

bidang lain juga perlu untuk dianggarkan. Hal tersebut merupakan faktor intern 

yang dirasakan pemerintah daerah, karena hal tesebut juga akan mempengaruhi 

kerjasama yang dilakukan.  

 Selain itu juga ketiga daerah tersebut masing-masing mempunyai inverest 

penganggaran yang tidak seragam dengan daerah lainnya. Hal tersebut 

berdasarkan hasil wawancara dengan Ir.Wasi Prayitno,M.Sc selaku mantan 

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, 

dari hasil wawancara sebagai berikut ini:
80

 

“Faktor penghambatnya ya itu tadi jadi kabupaten tiga provinsi sehingga 

masing-masing kabupaten memiliki interest masing-masing.Sehingga 

mengganggarkannya ygak bisa seragam jadi perhatian terhadap geosite 

namanya lokasi itu juga gak sama karena keterbatasan sumber daya.” 

Dari hasil wawancara tersebut bahwa setiap daerah dikawasan Gunung Sewu 

UNESCO Global Geopark dalam pengembangannya mempunyai interest yang 

                                                           
79

 Hasil wawancara dengan Ibu Endang Surjasri, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan. Tanggal 15 Januari 2018 Pukul 10.00 WIB 
80

 Hasil Wawancara dengan Wasi Prayitno selaku Mantan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan. Pada tanggal 11 Januari 2018 Pukul 09.30 WIB 
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berbeda dan tidak seragam dengan daerah lain. Sehingga pengembangannya pun 

juga tidak akan sama daerah satu dengan lainnya.  

2. Sumber Daya Manusia  

Ketersediaan sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam sebuah 

pengembangan potensi daerah untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia. 

Sumber daya manusia ini merupkan faktor penting dalam pengembangan 

pariwisata khususnya dikawasan geopark. Walaupun masyarakat suda aktif dan 

terlibat secara langsung tetapi masih ada sebagian masyarakat yang belum paham 

akan pelestarian dikawasan geopark. Karena kawasan geopark ini merupakan 

kawasan konservasi yang harus dijaga dan dilestarikan. Terbatasnya pemahaman 

mengenai geopark ini, merupakan faktor internal didalam sebuah pelaksanaan 

kerjasama. Hal tersebut juga akan mempengaruhi pelaksanaan kerjasama yang 

dilakukan. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Endang 

Surjasri,S.Sos,M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 

Kabupaten Pacita, dari hasil wawancara yaitu sebagai berikut ini:
81

 

“Penghambatnya ya itu tadi kita dari sisi APBD masih terbatas, karena 

tidak hanya pariwisata saja yang perlu didanakan dari pemerintah tetapi 

ada bidang-bidang lain yang juga didanakan. Dari sisi SDM belum 

banyak orang yang paham tentang bagaimana konservasi geopark.” 

Dari hasil wawancara tersebut selain dari sisi anggaran sebgai faktor penghambat, 

juga dari sisi sumber daya manusianya. Karena mereka belum tahu tentang 

bagaimana geopark ini sebagai kawasan konservasi yang harus dijaga dan 

                                                           
81

 Hasil wawancara dengan Ibu Endang Surjasri, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan. Tanggal 15 Januari 2018 Pukul 10.00 WIB 
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dilestarikan. Apabila masyarakatnya belum paham akan pentingnya kawasan 

konservasi mereka akan secara tidak langsung bisa merusak kawasan geopark ini. 

Sehingga hal tersebut juga akan berimbas pada keanggotaan Geopark Gunung 

Sewu sebagai anggota UNESCO. Belum pahamnya masyarakat akan pentingnya 

pelestarian dikawasan konservasi, geopark ini bisa saja akan dikeluarkan dari 

keangotaan UNESCO sewaktu-waktu. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Adapun hasil penelitian sudah dipaparkan dari pembahasan pada bab-bah 

sebelumnya, sehingga kesimpulan dapat diuraikan sebagai berikut ini: 

1. Ketiga daerah sudah paham dan mengerti akan pentingnya sebuah 

kerjasama antar daerah. Selain itu juga perlunya kerjasama antar daerah 

terutama dalam pengembangan pariwisata di kawasan Gunung Sewu 

UNESCO Global Geopark. Kerjasama antar daerah ini juga mempunyai 

dasar hukum atau Mou yang sudah jelas.   

2. Aspek Sharing of Experiences (berbagi pengalaman), ketiga daerah ini 

sama-sama saling memberikan masukan dalam pengembangan geopark 

tersebut. Ketiga daerah sama-sama saling berbagi pengalaman masing-

masing daerah dalam pengembangnnya seperti apa. 

3. Aspek Sharing of Benefits (berbagi keuntungan), dengan adanya 

kerjasama antar daerah tersebut ketiga daerah sama-sama mendapatkan 

keuntungan dan manfaat yang dirasakan. Seperti sama-sama 

terpromosikan oleh UNESCO obyek-obyek wisata di kawasan geopark, 

meningkatnya jumlah pengunjung yang datang sehingga meningkatnya 

pula pemasukan PAD ke daerah, dan meningkatnya pula pendapatan 

masyarakat setempat. 

4. Aspek Sharing of Burdens (berbagi beban permasalahan), dengan adanya 

sharing yang dilakukan masing-masing daerah akan terlihat seberapa besar 
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beban permasalahan yang terjadi. Diantara ketiga daerah tersebut, 

Kabupaten Gunungkidul,Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan 

hampir sama. Ketiga daerah tersebut masih memiliki beban permasalahan 

baik itu anggaran, fasilitas, sarana dan prasarana dalam pengembangannya. 

5. Faktor pendorong kerjasama antar daerah Kabupaten Gunungkidul, 

Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan adalah komitmen ketiga 

daerah, kondisi geografis dan potensi daerah yang sama, kemauan dan 

kesamaan kepentingan, adanya fomat legal atau dasar hukum kerjasama 

antar daerah, organisasi kerjasama antar daerah yang jelas, dan 

pembentukan badan pengelolaan yang jelas. 

6. Faktor penghambat kerjasama antar daerah ini yaitu adanya faktor 

penghambat intern dari pemerintah daerah masing-masing. Faktor 

penghambat tersebut yaitu faktor anggaran dan faktor sumber daya 

manusia. 

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan 

ketiga daerah tersebut sudah cukup baik dalam pengembangan pariwisata kawasan 

Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Dan dengan diadakannya kerjasama 

antar daerah mereka akan lebih saling tahu satu dengan lainnya. Walaupun ketiga 

daerah dalam pengembannya tidak sama tetapi pengelolaan pariwisata Kawasan 

Gunung Sewu UNESCO Global Geopark ini berjalan dengan baik. Hal tersebut 

terlihat dari koordinasi dan komunikasi yang terjalin ketiga daerah tersebut baik. 
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6.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti akan 

memberikan beberapa rekomendasi yang dirumuskan sebagai arahan dalam 

pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam pengembangan pariwisata Kawasan 

Gunung Sewu UNESCO Global Geopark sebagai berikut ini: 

1. Cakupan wilayah kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark 

yang  luas di lintas wilayah diharapkan sharing lebih ditingkatkan lagi 

dengan mengadakan pertemuan-pertemuan. 

2.  Di masing-masing daerah agar lebih mengembangkan lagi kawasan 

pariwisata ini dan memperhatikan sarana, prasarana, promosi, dan lain 

sebagainya. 

3. Dengan adanya sharing, masukan-masukan dari daerah lain agar bisa di 

laksanakan dan diimplementasikan di daerah masing-masing sehingga 

pengembangan pariwisata ini bisa seimbang. 

4. Dengan adanya kerjasama antar daerah ini, ketiga daerah harus sama-

sama saling mempromosikan satu dengan  lainya karena kawasan ini 

satu kesatuan kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark.  
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http://www.google.co.id/amp/m.republika.co.id/amp_version/nv4ll9254
http://landspatial.bappenas.go.id/km/files/20141113161357_geopark_dan_tata_ruang.pdf
http://landspatial.bappenas.go.id/km/files/20141113161357_geopark_dan_tata_ruang.pdf
http://jogja.tribunnews.com/2017/05/25/tiga-bupati-kompak-kelola-gunung-sewu-unesco-global-geopark
http://jogja.tribunnews.com/2017/05/25/tiga-bupati-kompak-kelola-gunung-sewu-unesco-global-geopark
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/07/31/kawasan-karst-gunung%20sewu-dirusak-pembangunan-hotel-406424
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/07/31/kawasan-karst-gunung%20sewu-dirusak-pembangunan-hotel-406424
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/07/31/kawasan-karst-gunung%20sewu-dirusak-pembangunan-hotel-406424
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PERATURAN  

Keputusan Bupati Gunungkidul. Nomor 171/KPTS/TIM/2017 Tentang 

Pembentukan Pengelola Gunung Sewu UNESCO Global Geopark  

 

Peraturan Bersama Bupati Pacitan, Bupati Wonogiri dan Bupati Gunung Kidul 

Nomor 27 Tahun 2017, Nomor 25 Tahun 2017, dan Nomor 24 Tahun 2017 

tentang Pembentukan Pengelolaan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark 

  

Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta,Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah,Jawa Timur, Pemkab Gunungkidul,Pemkab Wonogiri 

dan Pemkab Pacitan No.128/1168, No.55/0717, No.120/116/012/2016, 

No.415.4/PK/03a/2016, No.415.4/PKS/190/2016, No.566/03/408.12/2016 

Tentang Pengembangan dan Pelestarian Gunung Sewu UNESCO Global 

Geopark bidang Kepariwisataan. 

 

Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan Parwisata Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Pacitan, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Wonogiri dan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten 

Gunungkidul, No.415.4/1222/408.35/2015, No.415.4/PK/1223/2015, 

No.415.4/PK/24/2015 Tentang Pengembangan Kepariwisataan Gunung 

Sewu UNESCO Global Geopark. 

 

 

HASIL WAWANCARA 

Wawancara dengan Wasi Prayitno selaku Mantan Kepala Dinas Kebudayaan, 

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan. Pada tanggal 11 

Januari 2018  

 

Wawancara dengan Edi Kistianto selaku Kasi bidang Ekonomi Kreatif Dinas 

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonogiri.Pada 

tanggal 13 Februari 2018  

Wawancara dengan Y.Nanang Putranto selaku Sekretaris Pengelola Geopark 

Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Pada tanggal 5 Februari 2018  

Wawancara dengan Sarti selaku penjual minuman dan makanan di Pantai Krakal 

Kabupaten Gunungkidul. Pada tanggal 5 Februari 2018  

Wawancara dengan Katmi selaku penjual minuman dan makanan di Museum 

Kars Indonesia diKabupaten Wonogiri. Pada tanggal 8 Maret 2018  
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Wawancara dengan Rina selaku Sekretaris Pengelola Goa Pindul Kabupaten 

Gunung  Kidul. Pada tanggal 5 Februari 2018  

Wawancara dengan Bayu selaku Pengunjung Museum Kars Indonesia di 

Kabupaten Wonogiri. Pada tanggal 8 Maret 2018  

Wawancara dengan Hengky Ristanto selaku wartawan Media Cetak Jawa Pos 

Radar Pacitan. Pada tanggal 31 Januari 2018  

Wawancara dengan Ibu Endang Surjasri, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas 

Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan. Tanggal 15 

Januari 2018 
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