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PEDOMAN WAWANCARA 

Pertanyaan untuk tokoh masyarakat dan birokrasi 

 

Partisipasi saat perencanaan 

1. Bagaimana awal mula ide atau gagasan pembentukan Desa Wisata 

Kebonagung? 

2. Bagaimana keputusan pembentukan Desa Wisata Kebonagung diambil? 

3. Apakah seluruh elemen masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan 

tersebut? 

4. Bagaimana peranan pemerintah dan tokoh masyarakat dalam pengambilan 

keputusan? 

5. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keputusan yang diambil? 

6. Apakah ada forum musyawarah yang digunakan untuk menjaring aspirasi, 

ide/gagasan saat kegiatan perencanaan dan sosialisasi? 

7. Jika mereka memeberikan ide atau saran, bagaimana keberlanjutan ide dan 

saran tersebut? 

8. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi potensi wisata 

di Desa Wisata Kebonagung? 

9. Apa media yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi program desa wisata? 

10. Apakah seluruh masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi atau hanya 

perwakilan? 
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Partisipasi saat pelaksanaan 

1. Apa yang menjadi ciri khas yang membedakan Desa Wisata Kebonagung 

dengan desa wisata lain? 

2. Produk dan atraksi wisata apa saja yang ditawarkan Desa Wisata 

Kebonagung? 

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan Desa Wisata 

kebonagung? 

4. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam program kegiatan wisata? 

5. Apa pengaruh pengembangan Desa Wisata terhadap industri lokal? 

6. Apa saja manfaat yang di dapat oleh masyarakat dengan dibentuknya  desa 

wisata? 

7. Bagaimana proses bagi hasil yang di dapat dari pengembangan desa wisata? 

 

Partisipasi saat pengawasan dan evaluasi 

1. Adakah sarana untuk menyampaikan kontrol yang  disediakan oleh 

pengelola desa guna mengawasi jalannya kegiatan mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan? 

2. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan 

evaluasijalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga 

pemeliharaan? 

3. Adakah kritik dan saran dari masyarakat mengenai program kegiatan desa 

wisata? 

4. Bagaimana keberlanjutan kritik dan saran tersebut? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pertanyaan Untuk Masyarakat Setempat 

 

Partisipasi saat perencanaan 

1. Apa yang anda ketahui tentang Desa wisata? 

2. Bagaimana awal mula ide atau gagasan pembentukan Desa Wisata 

Kebonagung? 

3. Apakah Bapak/ Ibu/ saudara mengikuti kegiatan sosialisasi dan 

perencanaan pembentukan desa wisata? 

4. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Saudara terhadap ide atau gagasan 

pembentukan Desa Wisata Kebonagung? 

5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah rencana pembentukan Desa 

Wisata? 

Apakah semua masyarakat hadir/ perwakilan dari setiap padukuhan/ hanya 

Tokoh masyarakat desa? 

6. Saat kegiatan rencana pembentukan desa wisata, adakah kesempatan untuk 

menyampaikan gagasan/ide/saran? 

7. Bagaimana tanggapan dari pelaksana program jika ada masukan dan saran 

dari masyarakat? Apakah didengar dan dipertimbangkan atau tidak 

dianggap? 

8. Siapa kemudian yang mengambil keputusan atas musyawarah yang 

dilakukan? 
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9. Apakah seluruh masyarakat setuju dengan keputusan dalam musyawarah 

tersebut? 

10. Kontribusi apa yang Bapak/Ibu/ Saudara berikan dalm kegiatan 

musyawarah tersebut? Apakah berupa ide gagasan atau berupa uang 

tenaga dan material? 

Partisipasi saat pelaksanaan 

1. Apa yang menjadi ciri khas yang membedakan Desa Wisata Kebonagung 

dengan desa wisata lain? 

2. Produk dan atraksi wisata apa saja yang ditawarkan Desa Wisata 

Kebonagung? 

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan Desa Wisata 

Kebonagung? 

4. Apakah adat istiadat setempat mendukung untuk pengembangan Desa 

Wisata 

5. Bagaimana pengaruh pengembangan Desa Wisata terhadap kehidupan 

masyarakat dan industri lokal? 

6. Apakah Bapak/Ibu/ Saudara senang dalam melaksanakan program kerja 

desa wisata? 

7. Siapa yang mendorong Bapak/Ibu/Saudara untuk ikut dalam kegiatan 

wisata? 

8. Apa kesulitan dan hambatan untuk terlibat dalam program kerja desa 

wisata? 
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9. Bagaimana kontribusiBapak/Ibu/Saudara dalam penyediaan sarana 

prasarana desa wisata,seperti homestay, air bersih, makanan dan minuman 

bagi wisatawan? 

10. Apakah masyarakat sendiri yang menyediakan sarana-prasarana tersebut? 

11. Apakah Ibu/Bapak/saudara telibat dalam mempromosikan desa wisata? 

12. Bagaimana proses pembentukan organisasi pengelola Desa Wisata 

Kebonagung? 

13. Apakah seluruh pengurus organisasi  adalah masyarakat Kebonagung? 

14. Bagaimanakah bentuk pengelolaan yang dijalankan organsisasi tersebut? 

15. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mendapatkan manfaat dengan di bentuknya 

Desa Kebonagung sebagai desa wisata, atau justru merasa dirugikan?  

mohon dijelaskan! 

16. Hasil pembangunanan Desa Wisata apakah yang di nikmati bersama oleh 

masyarakat?  

Partisipasi saat pengawasan dan evaluasi 

1. Bagaimana keterlibatan mayarakat desa Kebonagung dalam mengawasi 

program desa Wisata? 

2. Apakah semua masayarakat terlibat dalam pengawasan program atau 

hanya sebagian masyarakat saja? 

3. Apakah Bapak/Ibu/ Saudara pernah memberikan saran dan kritik 

mengenai program Desa Wisata? 
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4. Bentuk keterlibatan seperti apa yang dilakukan Bapak/Ibu/Saudara dalam 

kegiatan pengawasan? Hanya mendengarkan penjelasan pengelola atau 

menyampaikan masukan? 

5. Adakah pertemuan yang rutin dilakukan untuk mengawasi dan 

mengevaluasi program desa wisata? 

6. Jika ada bagaimana berlangsungnya pertemuan tersebut? Apakah 

menyediakan ruang publik untuk menyampaikan pendapat atau hanya 

pertemuan yang sekedar melaporkan kegiatan yang telah berlangsung? 
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GAMBAR KEGIATAN WISATA DI DESA WISATA KEBONAGUNG 

 

 

 

Pembagian Homestay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wisatawan dari Sekolah Dasar Papua yang Mengikuti Paket Mebatik 
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Paket Wisata Pertanian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wisatawan dari jepang sedang belajar “njanur” 
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Dokumentasi penulis bersama wisatawan Jepang 
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