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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Sinergitas Stakeholder dalam Melestarikan Desa
Wisata Budaya Wae Rebo di Kabupaten Manggarai. Desa Wae Rebo merupakan
obyek wisata unggulan di Kabupaten Manggarai, dan telah dikenal secara nasional
maupun Internasional. Meski demikian sebagai desa wisata yang mendunia masih
banyak persoalan yang terjadi, antara lain berkaitan dengan minimnya ketersediaan
sarana dan fasilitas penunjang pariwisata. Meski berstatus desa wisata unggulan,
fasilitas pendukung pariwisata Wae Rebo seperti kondisi jalan, penerangan, sarana
komunikasi, akses kesehatan, dan lain-lainnya belum memadai.

Membangun dan melestarikan pariwisata Wae Rebo pada dasarnya harus
melibatkan banyak stakeholder. Untuk itu penelitian ini mengkaji tentang bagaimana
sinergitas yang terjadi antara stakeholder dalam melestarikan desa Wae Rebo.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif
deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen, dan
observasi. Adapun alur pembahasannya adalah dimulai dengan memaparkan tentang
bagaimana sinergitas antara stakeholder. Untuk itu elemen pembentuk sinergitas
seperti koordinasi dan komunikasi menjadi fokus peneliti untuk memaparkan seperti
apa sinergitas stakeholder dalam melestarikan desa wisata Wae Rebo.

Hasil studi ini menunjukan bahwa stakeholder di Kabupaten Manggarai
belum bersinergi dalam melestarikan Desa wisata Wae Rebo. Proses koordinasi
berkaitan dengan sumber dan pengelolaan dana, menggabungkan keahlian dan
keterampilan antara stakeholder, serta koordinasi berkaitan dengan strategi dan
pelaksanaan program belum maksimal. Selain itu, proses komunikasi yang berkaitan
dengan maksud dan tujuan program, pertukaran pengetahuan dan pengalaman, serta
pembagian tugas dan peran antara stakeholder juga belum dilakukan dengan
maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh sikap stakeholder yang cenderung membatasi
kerjasama dengan stakeholder lain, kurang peka terhadap perkembangan pariwisata
Wae Rebo, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya nilai budaya dan kearifan
lokal merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi sinergitas antara stakeholder
dalam melestarikan Desa wisata Wae Rebo.
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