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BAB V  

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

  Dusun Sremo merupakan salah satu dusun yang berada di sekitar objek 

wisata waduk sermo. Waduk Sermo yang dibangun 20 November 1996 

oleh Presiden Soeharto, tujuan waduk ini adalah untuk pengairan irigasi 

masyarakat sekitar waduk yang sering mengalami kekeringan selain 

sebagai pengairan waduk sermo juga dijadikan tempat destinasi wisata.  

    Adanya objek wisata Waduk Sermo sangat mempengaruhi  

kehidupan masyarakat sekitar, terutama pada masyarakat Dusun Sremo. 

Adanya objek wisata waduk membuat masyarakat sremo banyak 

kehilangan tempat tinggal dan lahan pertanian yang sebagai sumber 

utama mata pencaharian mereka. Hilangnya tempat tinggal dan lahan 

mata pencaharian mengharuskan mereka mengalami perubahan sosial 

ekonomi, oleh karena itu dengan keadaan yang seperti itu secara 

langsung mengharuskan warga masyarakat sremo mengalami  

perubahan.  

1. Bentuk perubahan sosial ekonomi  

Keberadaan objek wisata waduk sermo bagi masyarakat Dusun 

Sremo mengharuskan mereka untuk merubah segalanya, dari mulai 

tempat tinggal, mata pencaharian, dan masih banyak lainnya. Perubahan 

fungsi wilayah yang dulunya kawasan penduduk berubah menjadi 
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kawasan wisata waduk. Keadaan tersebut membuat mereka harus 

berpindah tempat tinggal, dan kehilangan ladang pertanian yang sebagai 

sumber mata pencaharian mereka. Hal ini dibuktikan oleh berbagai 

pekerjaan masyarakat Sremo pada saat ini, mereka tidak hanya sebagai 

petani dan penderes, namun mereka juga banyak yang beralih profesi 

yang banyak kaitannya dengan wisata waduk seperti membuka warung 

disekitar objek wisata, menjadi karyawan pengelola wisata, dan bahkan 

ada yang menjadi penjaga disalah satu spot-spot wisata yang mereka 

buat dan dikelola oleh kelompok wisata masyarakat Sremo. Selain itu 

perubahan yang sangat dirasakan oleh masyarakat Sremo adanya 

perubahan infrastruktur yang membuat kondisi fisik lingkungan 

masyarakat semakin maju dan berkembang. Hal serupa juga berdampak 

terhadap berubahnya pola pikir masyarakat Sremo yang semakin maju 

dan berkembang, selain itu interaksi sosial yang terjadi pada masyarakat 

Sremo juga mengalami perubahan kearah yang lebih baik, mereka 

semakin kompak dalam bekerjasama mengembangkan kelompok  

wisata, karena mereka merasa mempunyai tujuan yang sama untuk lebih 

mengembangkan potensi wisata yang ada. Keberadaan objek wisata 

Waduk Sermo juga membawa pengaruh baik terhadap perubahan 

pendapatan ekonomi. Adanya objek wisata Waduk Sermo membuat 

adanya peningkatan pendapatan bagi masyarakat sekitar.  

2. Dampak perubahan sosial ekonomi    
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a. Dari segi positif adanya objek wisata waduk membuat masyarakat 

Sremo semakin munculnya lapangan kerja baru, meningkatnya 

kesejahteraan masyarakat Sremo, akses jalan kemana-mana 

menjadi lebih mudah, dan membuat pola pikir masayrakat Sremo 

menjadi lebih maju.  

b. Dari segi negatifnya dengan adanya objek wisata waduk membuat 

gaya hidup kebarat-baratan wisatawan yang ditiru oleh 

masyarakat, penyalah gunaan fungsi wilayah objek wisata waduk 

sermo.  

B. Saran   

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian “Dampak Wisata 

Waduk Sermo Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Di 

Dusun Sermo, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten  

Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta” peneliti mengajukan saran 

sebagai berukut.  

1. Bagi masyarakat  

Masyarakat Sremo harus mempertahankan dan mengembangkan  

eksistensi potensi wisata yang ada. Hal ini dilakukan agar lebih maju 

dan berkembang bagi kesejahteraan hidup masyarakat Sremo sendiri.  

2. Bagi pemerintah  

Pemerintah seharusnya lebih mengembangkan potensi wisata yang   
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ada dengan cara membuat spot-spot wisaya baru yang lebih menarik 

agar para wisatawan semakin banyak yang berkunjung ke Waduk  

Sermo.  
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Pedoman 

Observasi Hari, Tanggal Observasi :  

  

Temapat      :  

No.  Aspek yang diamati  Keterangan  

1.  Lokasi    

2.  Kondisi masyarakat sebelum adanya 

objek wisata Waduk Sermo  

  

3.  Kondisi masyarakat setelah adanya 

objek wisata Waduk Sermo  

  

4.  Dampak objek wisata Waduk Sermo 

terhadap peningkatan pendapatan  

  

5.  Kondisi sosial masyarakat Dusun 

Sremo:  

a. Interaksi sosial yang terjalin 

dalam masyarakat  

  



 

 

  

Pedoman Wawancara Untuk Masyarakat Dusun Sremo  

A. Identitas Responden  

1. Nama     :  

2. Jenis Kelamin   :  

3. Alamat    :  

B. Pertanyaan   

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai didirikannya objek 

wisata Waduk Sermo didesa anda?  

2. Apakah anda bekerja di wilayah objek wisata Waduk 

Sermo?  

3. Apakah anda memiliki usaha yang terkait dengan berdirinya 

objek wisata Waduk Sermo? Usaha apa?  

4. Apakah anda merasa senang dnegan didirikannya objek 

wisata Waduk Sermo?  

5. Apa mata pencaharian warga Dusun Sremo sebelum adanya 

objek wisata Waduk Sermo?  

6. Apakah banyak warga yang berpindah mata pencaharian 

menjadi pegawai atau tim sar di objek wisata Waduk 

Sermo?  

7. Apakah didirikannya objek wisata Waduk Sermo membawa 

keuntungan bagi anda dan keluarga?  

8. Apakah anda merasakan perubahan kearah yang baik 

dengan didirikannya objek wisata Waduk Sermo?  



 

 

9. Apakah ada perubahan tingkat ekonomi yang baik bagi anda 

dan warga lain setelah adanya objek wisata Waduk Sermo?  

10. Perubahan apa yang paling dirasakan anda setelah adanya 

objek wisata Waduk Sermo?  

11. Apakah banyak wisatawan yang berkunjung ke objek wisata 

Waduk Sermo?  

12. Bagaimana hubungan antara warga dengan wisatawan yang 

berunjung ke objek wisata Waduk Sermo?  

13. Apakah anda merasakan dampak positif sejak adanya objek 

wisata Waduk Sermo?  

14. Apakah anda merasakan dampak negative sejak adanya 

objek wisata Waduk  

Sermo?  

15. Apakah anda tetap menghendaki adanya objek wisata 

Waduk Sermo?  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

Pedoman Wawancara Untuk Pamong Desa  

A. Identitas Responden    

1. Nama      :  

2. Jenis Kelamin   :  

3. Jabatan     :  

B. Pertanyaan  

1. Bagaimana tanggapan masyarakat setelah adanya objek 

wisata Waduk Sermo?  

2. Bagaimana kondisi sosial ekonomi warga sebelum adanya 

objek wisata Waduk Sermo?  

3. Bagaimana kondisi sosial ekonomi warga setelah adanya 

objek wisata Waduk Sermo?  

4. Apakah banyak warga yang teganya terserap menjadi 

pegawai di objek wisata Waduk Sermo?  

5. Selaian menjadi pegawai wisata, keuntungan apa saja yang 

didapatkan warga dengan adanya objek wisata Waduk 

Sermo?  

6. Adakah perbedaan mengenai tingkat ekonomi warga 

sebelum adanya objek wisata Waduk Sermo dan setelah ada?  

7. Adakah keluhan warga mengenai aktifitas yang dilakukan 

terkait dengan adanya objek wisata Waduk Sermo?  

8. Bagaimana hubungan warga dengan wisatawan yang 

berkunjung ke objek wisata Waduk Sermo?  



 

 

9. Bagaimana hubungan warga yang satu dengan warga lainnya 

semenjak adanya objek wisata Waduk Sermo?  

10. Apa saja perubahan dan perkembangan yang ada di wilayah 

objek wisata Waduk Sermo?  

11. Apakah lingkungan sosial mengalami perubahan sejak 

adanya objek wisata Waduk Sermo?  

12. Adakah dampak positif yang timbul sejak adanya wisata 

Waduk Sermo?  

13. Adakah dampak negative yang timbul sejak adanya wisata 

Waduk Sermo?  

14. Apakah warga tetap menghendaki adanya objek wisata 

Waduk Sermo?  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

 

Pedoman Observasi  

Hari, Tanggal Observasi : Selasa, 8 Maret 2017  

Tempat  : Dusun Sremo, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap,  

Kabupaten Kulon Progo 

 

 

 

No.  Aspek yang diamati  Keterangan  

1.  Lokasi  Dusun Sremo berada  di  Desa  

Hargowilis, Kecamatan 

Kokap, Kabupaten Kilon 

Progo. Dusun Sremo ini 

berada dikawasan wisata 

Waduk Sermo. Akses jalan 

menuju Dusun Sremo 

melewati perbukitan dnegan 

kondisi jalan yang berkelok-

kelok, untuk menuju Dusun 

Sremo juga bisa mengunakan 

traspotasi umum yang ada di 

daerah tersebut.  

2.  Kondisi masyarakat sebelum 

adanya obyek wisata Waduk 

Sermo  

Kondisi masyarakat sebelum 

adanya obyek wisata waduk 

masih tertutup dan bahkan 

belum bisa dikatakan 

berkembang desanya. Akses 

jalan pun belum seperti 

sekarang, sebelum adanya 

obyek wisata belum ada jalan 

raya yang bisa dilalui dengan 

roda empat. Pola pikir 

masyarakat pun belum maju 

dan berkembang.  

3.  Kondisi masyarakat setelah 

adanya obyek wisata Waduk 

Sermo  

Kondisi masyarakat setelah 

adnaya obyek wisata menjadi 

semain maju baik 

masyarakatnya maupun  



 

 

  daerahnya, dilihat dari 

infrastruktur daerah sudah 

lebih berkembang dnegan 

adanya jalan raya dan 

masuknya aliran listrik ke 

Dusun Sremo. Pola pikir 

masyarakatpun sudah jauh 

berkembang dengan adanya 

muncul ide-ide baru untuk 

mengembangkan obyek 

wisata yang ada.  

4.  Dampak obyek wisata 

Waduk Sermo terhadap 

bidang sosial ekonomi  

Terdapat banyak dampak 

yang ditimbulkan semenjak 

adanya obyek wisata Waduk 

Sermo, yang pertama ada 

dampak positif yaitu 

munculnya lapangan kerja 

baru, pengairan semakin 

mudah, meingkatnya 

kesejahteraan masyarakat 

Dusun Sremo, akses jalan 

menjadi semakin mudah, dan 

membuat pola pikir 

masyarakat menjadi lebih 

maju. Kedua, ada dampak 

negative. Dampak negative 

adanya wisata Waduk Sermo 

sebagai berikut tanah 

menjadi tandus (tidak subur), 

dan hilangnya lahan mata 

pencaharian semenjak afanya 

penggusuran waduk.  

5.  Kondisi sosial masyarakat 

Dusun Sremo:  

Interaksi yang terjalin oleh 

antar masyarakat Dusun 

Sremo terjalin baik, tidak ada 

konflik didalamnya  

 a. Interaksi sosial yang 

terjalin dalam 

masyarakat  

meskipun mereka ada 

persaingan secara sehat, 

contohnya persaingan secara 

sehat mereka sama-sama 

berjualan di sekitar obyek 

wisata namun mereka tidak 

ada persaingan yang 

memunculkan konflik. 

Interaksi masyarakat dengan 

wisatawan juga terjalin baik, 



 

 

mereka bisa terbuka dengan 

wisatawan yang berkunjung 

ke obyek wisata.  



 

 

 



 

 

Tabel Keterangan Koding 

  

  

  

  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No.  Kode  Keterangan   

1.  PRJ  Pekerjaan informan   

2.   MTPD  Mata pencahariaan masyarakat Sremo 

sebelum adanya waduk sermo  

3.  MTPS  Mata pencaharian masyarakakat Sremo 

sesudah adanya waduk sermo  

4.  KDN  Keadaan daerah sebelum di bangun waduk 

sermo  

5.  KED  Kondisi ekonomi masyarakat Sremo sebelum 

adanya waduk sermo  

6.  KES  Kondisi ekonomi masyarakat Sremo sesudah 

adanya waduk sermo  

7.  KSD  Kondisi sosial masyarakat Sremo sebelum 

adanya waduk sermo  

8.  KSS  Kondisi sosial masyarakat Sremo sesudah 

adanya waduk sermo  

9.  DMK  Dampak adanya pembangunan waduk sermo  

10.  DMKPRB  Dampak adanya perubahan sosial setelah 

adanya waduk  

Sermo  



 

 

Pedoman Wawancara Untuk Masyarakat Dusun Sremo  

Tanggal wawancara    : 10 Maret 2017  

Waktu wawancara    : 11.15 WIB  

Tempat      : Warung Makan Bu Wasikem  

Keadaan informan    

C. Identitas Responden  

: Kurang Bersahabat  

 4. Nama     : Wasikem  

5. Jenis Kelamin   : Perempuan  

 6. Usia      : 58  tahun  

 7. Pekerjaan     : Pedagang   

 8. Alamat    : Sermo lor  
D. Pertanyaan   

16. Bagaimana tanggapan anda mengenai didirikannya obyek wisata Waduk 

Sermo didesa anda?  

Seneng, susah. Kesusahannya sekarang ga ada angkutan jadi susah untuk pergi 

kemana-mana. Senengnya kalo rame banyak pengunjung kalo ga ramenya cuma 

tiduran kaya gini.  

17. Apakah anda bekerja di wilayah obyek wisata Waduk Sermo? Ya gini mba, 

cuma dagang kalo rame ya alamdulilah kalo sepi ya gini mba ngenes.  

Commented [A1]:  PRJ 
  



 

 

  

18.   Apakah anda memiliki usaha yang terkait dengan berdirinya obyek wisata  

Waduk Sermo? Usaha apa?   

Ya ini mba cuma buka waru ng kecil - kecilan. Ya Cuma jualan makanan ringan  

cemilan ini mba paling yang siap saji juga  mie instan, kalo se kar   ang makanan 

yang berbentuk nasi gitu kita disini tidak nyediain, ya paling Cuma minuman - 

minuman dingin yang diburu oleh para pengunjung waduk  disini mba.   

19.   Apakah anda merasa senang dengan didirikannya obyek wisata Waduk  

Sermo?   

Ya ada seneng ada sedihnya juga mba, senengnya sekarang ini air sudah  

gampang ga kaya dulu dulu air minum ajah susahnya minta ampun, jalan pun  

sekarang sudah ada. Tapi  sedihnya ya itu kalo pengunjung sepi saya tidak  

mendapat pemasukan tapi namanya rejeki kan udah ada yang ngatur,   

20.   Apa mata pencaharian warga Dusun Sremo sebelum adanya obyek wisata  

Waduk Sermo?   

Warga disini rata - rata pada bikin gula mba, nitis sama ngarit b uat pakan ternak.   

Tapi ya gitu kalo bikin gula ga selamanya jadi gula yang bagus kalo sitilahnya  

disini gula (gemblung) itu gula yang jadinya ga sempurna kaya biasanya.   

21.   Apakah banyak warga yang berpindah mata pencaharian menjadi pegawai  

atau tim sar di  obyek wisata Waduk Sermo?   

Gak mba, cuma sebagian doang rata - rata masih nitis sama ngarit buat pakan  

ternak.  Tapi ya alhamdulilah ada penigkatan lumayan mendingan dari pada dulu  

sebelum adanya waduk.   

Commented [FaD2]:  MTPS 
  

Commented [A3]:  MTPD 
  

Commented [FaD4]:  DMK 
  



 

 

  

22.   Apakah didirikannya obyek wisata Waduk Sermo membawa k euntungan bagi  

anda dan keluarga?   

Ya ada sedikit cuma sekarang sudah mudah untuk mendapatkan air minum dan  

air buat kebutuhan sehari -   hari, dulu mandi harus ngangsu dulu jauh pake jun. 

akses jalan juga sekarang sudah mudah dulu Cuma jalan setapat sekarang u dah   

aspal dan bisa dilaui roda empat.   

23.   Apakah anda merasakan perubahan kearah yang baik dengan didirikannya  

obyek wisata Waduk Sermo?   

Iya jelas membawa perubahan seperti yang udah dibilang tadi mbak terutama  

air minum kan dulu sebelum ada irigasi dari wa duk ini sangat susah air. Kalo   

perekonomian juga sedikit meningkat, tapi kalo dalam perokonomian keluarga   

saya sendiri tergantung banyak tidaknya wisatawan yang datang.   

24.   Apakah ada perubahan tingkat ekonomi yang baik bagi anda dan warga lain  

setelah adan ya obyek wisata Waduk Sermo?   

Iya sedikit merasakan, soalnya sepi jarang ada pengunjung kecuali  S abtu  

M inggu, ya itu tadi saya udah bilang tergantung ba n yak tidaknya wisatawan   

yang datang soalnya namanya orang jualan ga mesti ya.   

25.   Perubahan apa yang palin g dirasakan anda setelah adanya obyek wisata  

Waduk Sermo?   

Ya cuma itu perairan yang lebih mudah sekarang ini sudah pakai air pam udah  

ga ngangsu dan mandi di kali lagi.    

26.   Apakah banyak wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata Waduk Sermo?   
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Banyak kalo  hari libur dan hari sabtu minggu, kalo hari biasa ya sepi kaya gini  

kadang juga ga ada pemasukan sama sekali dalam sehari.   

27.   Bagaimana hubungan antara warga dengan wistawan yang berunjung ke  

obyek wisata Waduk Sermo?   

Baik sih mba kadang juga suka ngobrol sam a wisatawan yang mampir kesini.   

28.   Apakah anda merasakan dampak positif sejak adanya obyek wisata Waduk  

Sermo?   

Iya merasakan yang pertama ya itu air pam kan bisa buat mandi sama air minum  

kebutuhan sehari - hari, terus semakin maju aja mba desanya ga kaya du lu   

sebelum ada waduk kan ga ada jalan raya seperti sekarang.   

29.   Apakah anda merasakan dampak negative sejak adanya obyek wisata Waduk  

Sermo?   

Dampak negatifnya ya itu banyak anak - anak kebut - kebutan di jalan, seperti  

yang tadi mbak liat sendiri dia naik moto   r kaya setan apa lagi suaranya keras 

banget treng treng treng.   

30.   Apakah anda tetap menghendaki adanya obyek wisata Waduk Sermo?   

Iya menghendaki, banyak membawa keuntungan soalnya sih mba.    
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Pedoman Wawancara Untuk Pamong Desa  

Tanggal wawancara   : 14 Maret 2017  

Waktu wawancara    : 13.05 WIB  

Tempat       : Kantor Kepala Desa  

Keadaan informan    : Bersahabat  

C. Identitas Responden    

 4. Nama      : Dalijan. A. Ma.  

5. Jenis Kelamin   : Laki-laki  

 6. Jabatan     : Kepala Desa  

 7. Usia      : 59 tahun  

 8. Pekerjaan     : PNS  

 9. Alamat     : Tegiri RT O5 RW 21, Hargowilis.  
D. Pertanyaan  

15. Bagaimana tanggapan masyarakat setelah adanya obyek wisata Waduk Sermo? 

Masyarakat sangat antusisas menumbuhkan sport atau objek wisata baru 

disekitar obyek wisata waduk sermo.  

16. Bagaimana kondisi sosial ekonomi warga sebelum adanya obyek wisata Waduk 

Sermo?  

Sebelum adanya sport wisata baru kebanyakan masyarat bekerja diluar daerah, 

namun setelah mereka punya pemikiran untuk menggali potensi wisata mereka  



 

 

  

pulang dan bergabung dengan saudara - saudaranya untuk menumbuhkan   

potensi wisata waduk sermo dengan cara membuat sport - sport baru.   

17.   Bagaimana kondisi sosial ekonomi warga setelah adanya obyek wisata Waduk  

Sermo?   

Setelah adanya wisata para generasi muda yang dulu merantau dan sekarang  

pulang untuk mengelola wisata dan  hasilnya untuk kebutuhan sehari -   hari 

ternyata dibandingkan dari pada kerja kasar ditempat lain ternyata lebih  

menguntungkan disini dari segi ekonomi,  untuk segi sosial ketika ada  

pengunjung mereka menanggapi dengan ramah dengan bijak untuk menambah   

saud ara tambah kenalan, dengan bertambahnya saudara kan nanti juga   

bertambah rejeki.   

18.   Apakah banyak warga yang te na ganya terserap menjadi pegawai di obyek  

wisata Waduk Sermo?   

Ya itu emang pada umumnya mereka itu warga masyarakat Hargowilis,  ada tim  

sar, ada  penjaga pintu, dan penjaga pontensi sport wisata juga dari warga desa   

Hargowilis itu sendiri . Sehingga tidak ada yang dari luar.   

19.   Selaian menjadi pegawai wisata, keuntungan apa saja yang didapatkan warga  

dengan adanya obyek wisata Waduk Sermo?   

Yang jelas   untuk perekonomian meningkat, sosial juga sedikit ada  

perkembangan, demikian pula untuk kegiatan - kegiatan yang lain juga   

mendukung seperti itu.   
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20.   Wisata waduk sermo ini tujuan utama dibuat kan buat perairan, ko bisa di jadiin  

tempat wisata itu bagaimana  pak?   

Gini mba awal tujuan dibangunnya waduk sermo ini untuk perairan kemudian  

yang kedua untuk PDAM kemudian yang ketiga penanggulangan bencana  

banjir dari kawah sana, kemudian yang ke empat ini wisata ini sebagai dampak  

positif dari adanya waduk sermo seh ingga timbul wisata - wisata.   

21.   Berarti dulunya itu emang belum dibuat tempat wisata ya pak?   

Belum, dulunya itu pertama untuk irigasi dan penanggulangan banjir dan buat  

perairan   

22.   Adakah perbedaan mengenai tingkat ekonomi warga sebelum adanya obyek  

wisata Waduk  Sermo dan setelah ada?   

Kalo perbedaan menganai tingkatan ekonomi jelas meningkat,  dulunya warga  

rata - rata bermata pencaharian berkebun dan bertenak  sekarang sudah banyak  

yang mempunyai usaha warung dan ada juga yang ikut ke dalam kelompok   

sport wisata,    dari kelompok wisata itu juga bisa mendapatkan keuntungan 

dalam bentuk finansial.    

23.   Adakah keluhan warga mengenai aktifitas yang dilakukan terkait dengan  

adanya obyek wisata Waduk Sermo?   

Sampai hari ini kelihatannya belum ada keluhan yang berarti  terhadap kondisi  

kamtip ini.   

24.   Bagaimana hubungan warga dengan wisatawan yang berkunjung ke obyek  

wisata Waduk Sermo?   
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Hubungan warga dengan wisatawan sampai hari ini kelihatan kondusif belum  

ada kasus yang berarti itu belum ada.   

25.   Bagaimana hubungan warga  yang satu dengan warga lainnya semenjak adanya  

obyek wisata Waduk Sermo?   

Kelihatannya sampai hari ini belum ada persaingan, adapun persaingan itu  

  persaingan yang positif. Contohnya disana ada warung kalo gitu juga saya akan 

membangun warung, gitu kan naman ya juga persaingan yang positif.   

26.   Apa saja perubahan dan perkembangan yang ada di wilayah obyek wisata  

Waduk Sermo?   

Untuk kegiatan wisata di waduk sermo itu berkaca dari obyek wisata kali biru.  

Disini jadi punya ide baru untuk mengangkat potensi wisata b aru dengan   

membuat sport wisata - wisata baru.    

27.   Apakah lingkungan sosial mengalami perubahan sejak adanya obyek wisata  

Waduk Sermo?   

Dalam bentuk fisik untuk lingkungan sosial yang jelas kondisi alam sekitar  

terjaga mba, lingkungannya itu ikut aman. Dulu b anyak pencuri rumput   

sekarang jadi malu kalo mau mencuri rumput.   

28.   Adakah dampak positif yang timbul sejak adanya wisata Waduk Sermo?   

Dampak positifnya yang jelas nilai ekonominya terangkat, nilai sosialnya  

tambah sodaranya dan lingkungannya menjadi aman.   

29.   Adakah dampak negative yang timbul sejak adanya wisata Waduk Sermo?   
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Untuk negatifnya itu kedatangan wisatawan dari luar yang memakai pakaian  

kurang begitu sopan menjadi tontonan bagi masyarakat disini.    

30.   Apakah warga tetap menghendaki adanya obyek wi sata Waduk Sermo?   

Ya sementara ini sampai hari ini untuk potensi waduk sermo ingin  

dikembangkan dari masyarakat. Rencananya akan dibangun juga water boom  

dan permainan anak itu sudah direncanakan, masyarakat tetap menginginkan  

untuk membangun potensi wisat a.   
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Pedoman Wawancara Untuk Masyarakat Dusun Sremo  

Tanggal wawancara   : 10 Maret 2017  

Waktu wawancara    : 13.30 WIB  

Tempat      : Warung Makan Ibu Yati  

Keadaan informan    : Bersahabat  

A. Identitas Responden  

1. Nama     : Yati  

2. Jenis kelamin   : Perempuan  

3. Usia      : 38 tahun  

4. Pekerjaan     : Pedagang  

5. Alamat    : Sermo Lor  

B. Pertanyaan   

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai didirikannya obyek 

wisata Waduk Sermo didesa anda?  

Saya sangat senang dengan adanya wisata waduk sermo, 

senangnya bisa cari uang berdagang buat tambah-tambah 

penghasilan.  

2. Dulu ibu bekerja apa bu sebelum adanya waduk?  

Tani, tani nanam singkong, jagung, kecang.   

3. Apakah anda bekerja di wilayah obyek wisata Waduk 

Sermo?  

Commented 

[FaD25]:  
PR

J   



 

 

  

Iyaa cuma sebagai pedangan kecilan ini mba, jualan makanan dan mie instan  

tapi y a alhamdulilah saya bisa menyekolahkan anak sampai selesai.   

4 . Apakah anda memiliki usaha yang terkait dengan berdirinya obyek wisata  

Waduk Sermo? Usaha apa?   

Tidak mba, saya cuma punya warung usaha kecilan kaya begini mba.    

5 . Apakah anda merasa senang  dengan didirikannya obyek wisata Waduk Sermo?   

Iya senang mba, bisa cari uang dan berdagang seperti sekarang. Kalo dulu kan  

belum kaya  sekarang ini mba dulu disini masih hutan belum ada jalan, listrik,  

bahkan air pun sangat susah.   

6 . Apa mata pencaharian   warga Dusun Sremo sebelum adanya obyek wisata Waduk  

Sermo?   

Dulu rata - rata bertani dan ternak, kalo ga bikin gula merah mba “nitis”.  

Sekarang juga masih banyak yang membuat gula merah itu, saya juga sampe   

sekarang juga masih nitis.   

. Apakah banyak warg 7 a yang berpindah mata pencaharian menjadi pegawai atau  

tim sar di obyek wisata Waduk Sermo?   

Lumayan banyak, itu yang sederet warung itu kan semuanya tentangga saya  

semua. Ada juga yang masih tani sama buruh.   

8 . Apakah didirikannya obyek wisata Waduk Sermo  membawa keuntungan bagi  

anda dan keluarga?   

Iya sangat membawa keuntungan, kalo sekarang mau pergi kemana - mana  

gampang kalo dulu kan tidak,  dalam bidang ekonomi juga sangat berubah pada  
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keluarga saya dibandingkan dulu dengan mata pencaharian berkebun. Ya   

ra sanya senang bisa mengangkat perekonomian keluarga, bisa menyekolahkan   

anak juga alhamdulillah sekarang sudah kuliah.   

9 . Apakah anda merasakan perubahan kearah yang baik dengan didirikannya  

obyek wisata Waduk Sermo?   

Iyaa alhamdulilah meskipun tidak mulu k - muluk tapi alhamdulilah cukup ada  

saja rejekinya dari yang diatas.   

10 . Apakah ada perubahan tingkat ekonomi yang baik bagi anda dan warga lain  

setelah adanya obyek wisata Waduk Sermo?   

Kalo bagi saya dan keluarga saya sendiri mengalami perubahan mba, bisa   

nyekolahin anak kalo mau beli apa - apa ya alhamdulilah cukup.    

. Perubahan apa yang paling dirasakan anda setelah adanya obyek wisata Waduk  11 

Sermo?   

Akses jalan raya dan kendaraan sudah bisa sampai rumah, sekarang udah jadi  

kota gini mba, dulu kan masih   jalan kaki dan harus lewat hutan -   hutan belum 

ada jalan raya kaya sekarang ini.   

. Apakah banyak wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata Waduk Sermo? 12   

Bayak wisatawan berkunjung kalo weekend sama lebaran, pokoknya hari - hari  

tanggal merah.    

.  13 Bagaimana hubungan antara warga dengan wistawan yang berunjung ke obyek  

wisata Waduk Sermo?   

Ya saya sering tanya - tanya dari mana asalnya gitu, pokoknya kepo hehee.   
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14 . Apakah anda merasakan dampak positif sejak adanya obyek wisata Waduk  

Sermo?   

Alhamdulilah   perekonomian meningkat buat beli apa - apa cukup hehee, buat  

makan sehari - hari juga cukup tapi cuma tahu sama tempe heehee   

15 . Apakah anda merasakan dampak negative sejak adanya obyek wisata Waduk  

Sermo?   

Dampak negatifnya jadi lahannya hilang, dulu kan d isini sawah sekarang kan  

sudah hilang jadi harus beli beras kalo sekarang.   

. Apakah anda tetap menghendaki adanya obyek wisata Waduk Sermo? 16   

Iya menghendaki soalnya saya kan hasil perekonomian dari tempat wisata ini  

mba hehe. Semenjak adanya waduk ini  juga kan perairan juga banyak sekarang  

udah ada pam to jadi lebih mudah.   
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Pedoman Wawancara Untuk Pamong Desa  

Tanggal wawancara   : 14 Maret 2017  

Waktu wawancara    : 11.30 WIB  

Tempat       : Kantor Kepala Desa  

Keadaan informan    : Bersahabat  

A. Identitas Responden    

 1. Nama      : Hartono  

2. Jenis Kelamin   : Laki-laki  

 3. Jabatan     : Kepala Seksi Kemasyarakatan  

 4. Usia      : 57 tahun  

 5. Pekerjaan    : -  

 6. Alamat     : Klepu  
B. Pertanyaan  

1. Bagaimana tanggapan masyarakat setelah adanya obyek wisata Waduk Sermo? 

Tanggaan masyarakat merasa senang, karena sekarang banyak hiburan  

contohnya banyak sport buat selfi-selfi tempat wisata baru.   

2. Bagaimana kondisi sosial ekonomi warga sebelum adanya obyek wisata Waduk  

Sermo?  



 

 

  

Sebelum adanya wisata itu ya tidak meningkat, set elah ada wisata meningkat.  

  Dulu masyarakat bekerja sebagai pederes kalo sekarang bayak masyarakat yang 

bekerja di waduk sermo.   

3.   Bagaimana kondisi sosial ekonomi warga setelah adanya obyek wisata Waduk  

Sermo?   

Iya meningkat, rata - rata masyarakat mengalami  peningkatan.   

4.   Apakah banyak warga yang te na ganya terserap menjadi pegawai di obyek  

wisata Waduk Sermo?   

Ya ada sebagaian, timsar ada, bagian bersih - bersih ada, satpam ada, penjaga  

pintu masuk juga ada.   

5.   Selaian menjadi pegawai wisata, keuntungan apa saj a yang didapatkan warga  

dengan adanya obyek wisata Waduk Sermo?   

Keuntungan rata - rata dalam bidang ekonomi, contohnya parkiran itu juga  

sangat menguntungkan.   

6.   Adakah perbedaan mengenai tingkat ekonomi warga sebelum adanya obyek  

wisata Waduk Sermo dan sete lah ada?   

Sebelum ada wisata dia bercocok tanam, contohnya nderes, berternak jug a   ada.   

7.   Adakah keluhan warga mengenai aktifitas yang dilakukan terkait dengan  

adanya obyek wisata Waduk Sermo?   

Oh ndak ada keluhan,  konflik juga ga ada.   

8.   Bagaimana hubungan  warga dengan wisatawan yang berkunjung ke obyek  

wisata Waduk Sermo?   
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Hubungan baik, tidak ada konflik aman terkendali hehe.   

9.   Bagaimana hubungan warga yang satu dengan warga lainnya semenjak adanya  

obyek wisata Waduk Sermo?   

Seiring berjalan seirama mba,  tidak ada iri - irian.   

10.   Apa saja perubahan dan perkembangan yang ada di wilayah obyek wisata  

Waduk Sermo?   

Perubahannya ya kalo dulu belum ada wisata dan sekarang ada wisata jadi tidak  

banyak yang mengganggur.   

11.   Apakah lingkungan sosial mengalami perubahan   sejak adanya obyek wisata  

Waduk Sermo?   

Tidak ada perubahan dalam kondisi sosialnya.   

12.   Adakah dampak positif yang timbul sejak adanya wisata Waduk Sermo?   

Laju pertumbuhan ekonomi lebih lancar , jadi ada aliran air juga PDAM.   

13.   Adakah dampak negative yang  timbul sejak adanya wisata Waduk Sermo?   

Tidak ada dampak negatifnya.   

14.   Apakah warga tetap menghendaki adanya obyek wisata Waduk Sermo?   

Iya menghendaki karena sekarang lebih rame dan jadi mengurangi  

pengangguran kan.   
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Pedoman Wawancara Untuk Masyarakat Dusun Sremo  

Tanggal wawancara    : 10 Maret 2017  

Waktu wawancara    : 14.00 WIB  

Tempat      : Warung Makan Mbak Ratna  

Keadaan informan    : Bersahabat  

A. Identitas Responden  

1. Nama     : Ratna  

2. Jenis kelamin   : Perempuan  

3. Usia      : 33 tahun  

4. Pekerjaan     : Pedagang  

5. Alamat     : Sermo Lor  

B. Pertanyaan   

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai didirikannya obyek wisata Waduk Sermo 

didesa anda?  

Iya seneng, senengnya tambah maju desanya, jadi mudah cari rejeki juga.  

2. Apakah anda bekerja di wilayah obyek wisata Waduk Sermo?  

Iya sebagai pedagang nasi rames gini mba, ada capcay juga, ikan bakar juga  

hehe  

3. Apakah anda memiliki usaha yang terkait dengan berdirinya obyek wisata  

Waduk Sermo? Usaha apa?  
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Cuma warung ini mba, nerusin punya ibu dulu soalnya ibu sudah ga ada jadi  

saya m eneruskan usahanya ibu kadang juga adek membantu disini kalo udah  

pulang sekolah.  Saya dulu juga kerja di Magelang tapi udah setahun belakangan  

ini berhenti,  kalo dipikir - pikir hasilnya sama aja disini sama disana, tapi kan  

enak disini dekat dengan  keluarga.   

4.   Apakah anda merasa senang dengan didirikannya obyek wisata Waduk Sermo?   

Iya seneng soalnya jadi rame tambah maju juga, dulu kan biasa sekarang ya  

sudah mendingan dari pada dulu.   

5.   Apa mata pencaharian warga Dusun Sremo sebelum adanya obyek wisat a  

Waduk Sermo?   

Petani, nderes, bikin gula merah itu sih yang banyak ditekuni sama orang sini.  

Tapi berhubung adanya waduk kan jadi sawan disini udah ga ada, dulu ada  

sawan disini di bawah itu mba yang sekarang dibikin waduk.   

6.   Apakah banyak warga yang ber pindah mata pencaharian menjadi pegawai atau  

tim sar di obyek wisata Waduk Sermo?   

Kayaknya cuma beberapa yang pindah punya warung, lainnya masih pada  

nderes.  Ada juga yang menjadi TIM SAR bahkan ada yang bekerja di kantor  

waduknya.   

7.   Apakah didirikannya o byek wisata Waduk Sermo membawa keuntungan bagi  

anda dan keluarga?   
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Iya membawa keuntungan,  dari segi ekonomi juga udah mendingan tapi ga  

drastis tergantung banyaknya wisatawan yang berkunjung , kalo pendidikan  

sama ajah.   

8.   Apakah anda merasakan perubahan k earah yang baik dengan didirikannya  

obyek wisata Waduk Sermo?   

Iya merasakan sekarang jadi kemana - mana mudah sekarang kan sudah ada jalan  

raya kan dulu kan engga ada.   

9.   Apakah ada perubahan tingkat ekonomi yang baik bagi anda dan warga lain  

setelah adanya  obyek wisata Waduk Sermo?   

Kalo ekonomi sih ada perubahan tapi peningkatanya ga begitu banyak.   

10.   Perubahan apa yang paling dirasakan anda setelah adanya obyek wisata Waduk  

Sermo?   

Yang paling dirasakan ya itu tadi jalan raya sekarang kemana - mana gampang  

ga   kaya dulu, trus ini mba air juga gampang sekarang semenjak adanya waduk   

meskipun harus bayar sih.   

11.   Apakah banyak wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata Waduk Sermo?   

Banyak kalo hari sabtu minggu, kalo hari biasa ya kaya gini sepi.    

12.   Bagaimana hubunga n antara warga dengan wistawan yang berunjung ke obyek  

wisata Waduk Sermo?   

Baik, sering berbincang - bincang dengan wisatawan juga.   

13.   Apakah anda merasakan dampak positif sejak adanya obyek wisata Waduk  

Sermo?   
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Jadi ada perairan PDAM itu yang sangat saya  rasakan, dulu kan masih mandi  

di kali sekarang kan udah enak.   

14.   Apakah anda merasakan dampak negative sejak adanya obyek wisata Waduk  

Sermo?   

Dampak negatifnya banyak, banyak anak - anak kebut - kebutan semenjak adanya  

jalan raya ini.    

15.   Apakah anda tetap  menghendaki adanya obyek wisata Waduk Sermo?   

Ya menghendaki, karena semenjak ada wisata ini jadi tambah maju, ekonomi  

juga jadi lumayan lah.   
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Pedoman Wawancara Untuk Masyarakat Dusun Sremo  

Tanggal wawancara    : 11 Maret 2017  

Waktu wawancara    : 12.30 WIB  

Tempat      : Kebun rumput  

Keadaan informan    

A. Identitas Responden  

: Bersahabat  

 1. Nama      : Sajimin  

 2. Jenis kelamin    : Lali-laki  

 3. Usia      : 55 tahun  

 4. Pekerjaan     : Tani  

 5. Alamat     : Sermo Lor  
B. Pertanyaan   

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai didirikannya obyek wisata Waduk Sermo 

didesa anda?  

Ya seneng, senengnya bisa srawung sama orang-orang dari luar, desanya semakin 

rame juga.   

2. Apakah anda bekerja di wilayah obyek wisata Waduk Sermo?  

Gak mba cuma nitis bikin gula. Tapi saya ikut kelompok wisata yang sport itu 

dipinggir waduk sermo itu loh mba jadi ya lumayan mendapatkan keuntungan  

dari situ.  



 

 

  

3.   Apakah anda memiliki usaha yang terkait dengan berdirinya obyek wisata  

Waduk Sermo? Usaha apa?   

Iya punya usaha kelompok wisata itu, tapi kan itu bukan  milik pribadi mba j adi   

keuntungannya dibagi dalam anggota persatu kelompok itu . Itu juga masih proses  

pembuatan sport wisatanya belum berjalan jadi belum memetik keuntungan.   

4.   Apakah anda merasa senang d en gan didirikannya obyek wisata Waduk Sermo?   

Iya san gat senang, banyak membawa keuntungan juga, bisa srawung sama orang - 

orang dari luar.   

5.   Apa mata pencaharian warga Dusun Sremo sebelum adanya obyek wisata Waduk  

Sermo?   

Kebanyakan ya itu nderes sama bikin gula merah, tapi kalo saya udah ga kuat  

nderes sendiri  udah tua mba jadi diperkejakan ke orang nanti dapat jatah gentian   

kaya bagi hasil gitu.   

6.   Apakah banyak warga yang berpindah mata pencaharian menjadi pegawai atau  

tim sar di obyek wisata Waduk Sermo?   

Ga banyak tapi ada sebagian lah yang bekerja di wadukny a ini.   

7.   Apakah didirikannya obyek wisata Waduk Sermo membawa keuntungan bagi  

anda dan keluarga?   

Banyak sih,  jadi air minum ada listrik juga sekarang sudah masuk, kalo ekonomi  

juga meningkat banyak, dulu kan  c uma gini sekarang jadi bisa jualan jadi mudah   

car i rumput juga mba dulu saya cari rumput itu susah.   
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8.   Apakah anda merasakan perubahan kearah yang baik dengan didirikannya obyek  

wisata Waduk Sermo?   

Iya jelas merasakan,  ya itu tadi berdampak baik baik ekonomi selain itu juga  

listrik jadi masuk dan peraira n juga mudah.   

9.   Apakah ada perubahan tingkat ekonomi yang baik bagi anda dan warga lain  

setelah adanya obyek wisata Waduk Sermo?   

Iya ada jelas ada tingkatan dan meningkat. Tapi tidak seberapa ya dibandingkan  

yang dulu ya mending sekarang lah ada juga masy   arakat yang membuat usaha, 

kalo saya orangnya malas mba jadi ga bikin usaha hehee   

10.   Perubahan apa yang paling dirasakan anda setelah adanya obyek wisata Waduk  

Sermo?   

Yang paling dirasakan air minum sekarang kan sudah gampang mendapatkan air  

sudah ada PDAM   itu kan dari pemerintah.   

11.   Apakah banyak wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata Waduk Sermo?   

Iya banyak, tapi lebih banyak ke wisata kali biru mereka tujuan utamanya, kalo  

waduk sermo jarang menjadi tujuan utamanya mereka.   

12.   Bagaimana hubungan antara  warga dengan wistawan yang berunjung ke obyek  

wisata Waduk Sermo?   

Iya baik sangat baik bahkan mba, ramah - ramah ko masyarakat disini.   

13.   Apakah anda merasakan dampak positif sejak adanya obyek wisata Waduk  

Sermo?   
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Banyak mba, kalo bagi saya jadi lebih muda h   cari rumput dulu kan susah  

sekarang banyak permeter juga ada rumput.   

14.   Apakah anda merasakan dampak negative sejak adanya obyek wisata Waduk  

Sermo?   

Negatifnya banyak kenakalan gitu, orang - orang pacaran gitu, ada juga yang  

berkeluarga dan sekarang bercerai   gara - gara kenal orang - orang dari luar.   

15.   Apakah anda tetap menghendaki adanya obyek wisata Waduk Sermo?   

Iya menghendaki, saya malah sekarang punya kelompok wisata itu tapi belum  

berjalan.   
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Pedoman Wawancara Untuk Masyarakat Dusun Sremo  

Tanggal wawancara    : 11 Maret 2017  

Waktu wawancara    : 13.00 WIB  

Tempat      

Keadaan informan    : Bersahabat  

A. Identitas Responden  

1. Nama      : Wawan  

2. Jenis kelamin    : Laki-laki  

3. Usia      : 27 tahun  

4. Alamat     : Sremo Lor  

B. Pertanyaan   

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai didirikannya obyek wisata Waduk 

Sermo didesa anda?  

Haha gimana ya jawabnya bingung, waduk sermo ini kan buat perairan, ya 

merasa senang juga jadi bayak hiburan,  

2. Apakah anda bekerja di wilayah obyek wisata Waduk Sermo?  

Iya aku kerja jaga sport wisata ini mba.  

3. Apakah anda memiliki usaha yang terkait dengan berdirinya obyek wisata 

Waduk  

Sermo? Usaha apa?  

:  di spot wisata taman 

pring kuning 
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Aku ada usaha tapi tidak ada kaitannya dengan waduk, saya cuma punya  

tambang ikan ya paling ini  saya ikut kelompok wisata jadi ikut jaga tempat   

wisata ini.   

. Apakah anda merasa senang dengan didirikannya obyek wisata Waduk Sermo? 4   

Iya senang jadi lebih maju kan desanya, jadi lebih rame juga pokoknya senang  

lah   

. Apa mata pencaharian warga Dusun S 5 remo sebelum adanya obyek wisata  

Waduk Sermo?   

Mata pencahariannya ya yang utama penderes dan pembuat gula merah, tapi  

kalo sekarang ini banyak warga yang memiliki pekerjaan lain contohnya yang   

dulu Cuma nderes doing sekarang ada usaha sampingan seperti war ung kecil - 

kecilan di sekitar waduk sini.   

. Apakah banyak warga yang berpindah mata pencaharian menjadi pegawai atau  6 

tim sar di obyek wisata Waduk Sermo?   

Ada tapi tidak banyak, misalnya seperti TIM SAR mereka otomatis berpindah  

pekerjaan, tapi tidak ban yak paling sekitar 2 - 5  orang.   

. Apakah didirikannya obyek wisata Waduk Sermo membawa keuntungan bagi  7 

anda dan keluarga?   

Kalau keuntungan ya banyak lah keuntungan bagi masyarakat sekitar, kalo bagi  

saya ya sedikit ada lah haha jadi kerja ga jauh - jauh da   ri rumah cukup kerja 

disini aja. Dulu saya kan merantau di Kalimantan menjadi buruh disana, tapi   

udah setahun belakangan ini saya pulang dan bekerja disini.   
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8 . Apakah anda merasakan perubahan kearah yang baik dengan didirikannya  

obyek wisata Waduk Sermo ?   

Iya merasakan, lumayan lah bisa buat pemasukan ekonomi juga kan adanya  

waduk ini, yang paling saya rasakan ya itu jadi semakin maju desanya.   

9 . Apakah ada perubahan tingkat ekonomi yang baik bagi anda dan warga lain  

setelah adanya obyek wisata Waduk S ermo?   

Banyak sekarang perubahan di bidang ekonominya mba, kan sekarang juga  

banyak orang -   orang yang berdagang itu kan, itu kan dulunya petani sekarng 

  berdagang karena wilayahnya tergusur tapi seenggaknya udah lebih maju dari 

pada dulu.   

10 . Perubahan apa   yang paling dirasakan anda setelah adanya obyek wisata Waduk  

Sermo?   

Apa ya, ya paling itu tambah maju desanya, mau kemana - mana jadi enak udah  

  ada jalan, dan perairan juga sekarang udah ga susah. Kalo dalam bidang 

ekonomi juga bisa menambah penghasilan sem enjak adanya waduk ini.   

. Apakah banyak wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata Waduk Sermo? 11   

Kalo disini sekarang kayaknya sedikit banyak, tapikan kebanyakan tujuannya  

ke kali biru, kalo waduk sermo sendiri jarang.   

. Bagaimana hubungan antara warg 12 a dengan wistawan yang berunjung ke obyek  

wisata Waduk Sermo?   

Sangat baik, wisatawan yang datang ke waduk maupun yang datang ke sport - 

spot wisata kami layani dengan maksimal, kami mempunyai tujuan utama   
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bahwa wisatawan adalah raja yang harus dilayani, kena pa seperti itu karena   

mereka otomatis membawa uang banyak dengan cara menarik perhatian mereka   

dengan melayani dengan baik otomatis nanti mereka juga senang berkesan baik   

dan akan datang kembali meskipun ntah kapan itu waktunya.   

13 . Apakah anda merasaka n dampak positif sejak adanya obyek wisata Waduk  

Sermo?   

Banyak, jadi banyak lapangan pekerjaan juga kan. Tapi saya merasakan itu  

  belum lama soalnya saya dulu kerja di Kalimantan. Saya juga mendapat 

berkahnya lah jadi bisa kerja juga disini sebagai karyawan   meskipun cuma   

menjaga tempat wisata.   

14 . Apakah anda merasakan dampak negative sejak adanya obyek wisata Waduk  

Sermo?   

Kalo dampak negative, kadang masyarakat desa disini menyalah gunakan  

kegunaan waduk sermo, sekarang ini banyak masyarakat yang masang  jaring   

ikan jadi sekarang kurang adanya daya tarik wisatawan yang akan mincing, dan   

itu ga ada tindak lanjut dari pihak yang berwajib.   

15 . Apakah anda tetap menghendaki adanya obyek wisata Waduk Sermo?   

Ya tetap menghendaki, soalnya saya juga merasa diun tungkan apa lagi akhir - 

akhir ini jadi ada infestasi meskipun punya kelompok tapi seenggaknya kan ada  

pemasukan dan sekarang juga perairan sudah gampang.   
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Pedoman Wawancara Untuk Pamong Desa  

Tanggal wawancara   : 20 April 2017  

Waktu wawancara    : 16.05 WIB  

Tempat       : Rumah Bapak Dukuh  

Keadaan informan    : Bersahabat  

A. Identitas Responden    

 1. Nama      : Parjiman  

2. Jenis Kelamin   : Laki-laki  

 3. Jabatan     : Kepala Dukuh Sremo Lor   

 4. Usia      : 48 tahun  

 5. Pekerjaan    : Tani  

 6. Alamat     : Sremo Lor  
B. Pertanyaan  

1. Bagaimana tanggapan masyarakat setelah adanya obyek wisata Waduk Sermo? 

Ooh tanggapan masyarakat Sremo ada segi positif ada segi negatifnya. Positifnya 

ya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum adanya waduk 

khususnya kan untuk mengairan dan sekarang pengairan air minum sudah 

gampang terutama di daerah wates. Kalo dilihat dari segi negative kan dulu ada 

warga yang digusur dan mereka juga merasakan senang dan susah, senangnya 

kalo mereka berhasil tapi kan ada juga yang kurang berhasil. Itu kan  



 

 

  

bedol deso jadi banyak banget yang kena gusuran terutama Dusun Sremo Lor   

ini.    

. Bagaimana kondisi sosial ekonomi warga sebelum adanya obyek wisata Waduk  2 

Sermo?   

Kondisi sosial ekonomi  sebelumnya penderes gula jawa, ada padi juga  

sebelumnya pengairannya dari sungai dan musim kemarau juga pernah kering.  

Ketela pohon juga masing banyak, jagung, juga masih banyak kalo sekarang ini  

sudah jarang yang bercocok tanam itu.    

3 . Bagaimana ko ndisi sosial ekonomi warga setelah adanya obyek wisata Waduk  

Sermo?   

Kalo sekarang ini kondisinya untuk pertanian itu sangat berkurang karena  

pertama lahan pertahian sudah hilang dan banyak yang berganti menjadi   

tanaman keras, selain itu juga banyaknya hama .   

. Apakah banyak warga yang teganya terserap menjadi pegawai di obyek wisata  4 

Waduk Sermo?   

Iya termasuk ada yang diangkat PNS sebagai pengelola waduk. Tim sar juga  

ada yang di angkat sebagai PNS. Terus yang menjadi karyawan honorer juga   

banyak. Kemudia n sekarang adanya wisata kita memanfaatkan jasa    

5 . Selain menjadi pegawai wisata, keuntungan apa saja yang didapatkan warga  

dengan adanya obyek wisata Waduk Sermo?   
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Keuntungan yang sangat menonjol jelas air, penghasilan juga yang dulunya  

belum diangkat  PNS sekarang udah diangkat PNS, ada juga yang mempunyai   

usaha dalam bidang ekonomi dengan berjualan di daerah sekitar waduk.   

. Adakah perbedaan mengenai tingkat ekonomi warga sebelum adanya obyek  6 

wisata Waduk Sermo dan setelah ada?   

Peningkatan ekonomi  sedikit, kalo ada warga yang jualan ya sedikit ada yang  

laku lah sedikit walapun belum maksimal. Akhir - akhir ini yang memberi   

  dampak baik bagi ekonomi adalah sektor wisata. Dulu masyarakat belum sadar 

akan adanya keuntungan dari adanya wisata, namun sekara ng mereka sudah   

sadar mereka berfikir bagaimana caranya agar wisatawan lebih tertarik lagi   

untuk berwisata ke Waduk Sremo.   

. Adakah keluhan warga mengenai aktifitas yang dilakukan terkait dengan adanya  7 

obyek wisata Waduk Sermo?   

Kalo selama ini keluhann ya belum bisa memberi dampak ekonomi yang pokok,  

belum bisa bergantung penuh kepada waduk ini sendiri.   

8 . Bagaimana hubungan warga dengan wisatawan yang berkunjung ke obyek  

wisata Waduk Sermo?   

Baik, bahkan kami dulu pada tahun 2012 digunakan sebagai pertuk aran  

  organisasi warga dengan warga asing, itu sekitar 2 minggu disini, itu ditempatin 

dirumah - rumah warga jadi warga disini udah terbiasa berinteraksi dengan   

wisatawan dari luar.   
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. Bagaimana hubungan warga yang satu dengan warga lainnya semenjak adanya 9   

obyek wisata Waduk Sermo?   

Baik, iya tetep baik kalo warga sini alhamdulilah ga ada iri - irian soalnya kan  

rejeki masing - masing udah ada sendiri - sendiri ada yang ngatur.   

10 . Apa saja perubahan dan perkembangan yang ada di wilayah obyek wisata  

Waduk Sermo ?   

Yang pertama mata pencaharian, penghasilan jelas, terus pemikiran - pemikiran  

baru diharakan banyaknya wisatawan yang berkunjung kita bisa jualan itu   

harapanya begitu.   

11 . Apakah lingkungan sosial mengalami perubahan sejak adanya obyek wisata  

Waduk Serm o?   

Iya jelas masyarakat menjadi terbuka sekali, makanya disini sering didatangi  

orang dari luar. Makanya disini sering dijadikan buat KKN setiap tahunnya.   

Ada dari UIN, UNY, UGM, UII. Malahan UIN setahun udah dua kali. Kalo   

lingkungankan fisiknya juga beru bah terutama perubahan yang paling menonjol   

adalah jalan, dulu cuma jalan setapak tapi sekarang sudah bisa dilalui roda   

empat. Itu mendapatkan dana dari pemerintah, tapi ini merupakan kesadaran   

dari masyarakat sebabnya apa tanah - tanah ini yang dibuat jalan   tidak ada ganti   

  rugi dari pemerintah ini tanah milik pribadi, dari kesadaran masyarakat itu 

  mereka juga ikut membangun jalan dengan bekerja sama antara para 

pemborong jalan dengan mas ya rakat Sremo sendiri , namun  keuntungan warga  

banyak setelah ada jala   n peningkatan ekonomi warga sangat banyak terutama 
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hasil kayu lingkungan harganya naik misalnya dulu harganya 500 ribu sekarang   

bisa menjadi 2 juta.   

. Adakah dampak positif yang timbul sejak adanya wisata Waduk Sermo? 12   

Ya itu tadi banyak mba, yang  pertama ada irigasi dengan adanya irigasi jadi air  

  minum semakin mudah di dapatkan, kedua adanya akses jalan yang dulunya 

belum bisa dilalui roda empat sekarang udah bisa dilalui , yang  ketiga  

pendapatan warga ya itu tadi yang dulunya kayu seharga 500 ri bu sekarang bisa   

  jadi 2 juta, banyak warga juga yang mengambil keuntungan dengan berjualan 

disekitar waduk.   

. Adakah dampak negative yang timbul sejak adanya wisata Waduk Sermo? 13   

Ga ada dampak negatifnya saya rasa, soalnya kita sudah wanti - wanti terhad ap  

warga masyarakat tentang adanya wisata dilingkungan sekitar jika melihat hal - 

hal yang tidak bagus (pacaran, berpaikan tidak sopan) mereka harus bisa   

  membedakan yang baik dan mana yang tidak baik jangan sampai kita tidak 

melayani wisatawan dengan baik. K ita selalu wanti - wanti jangan sampai   

terkena arus yang tidak baik.   

14 . Apakah warga tetap menghendaki adanya obyek wisata Waduk Sermo?   

Ya jelas, soalnya apa. Soalnya memang dari dulu itu harapan kami, sermo ini  

bukan saja sebagai irigasi namun harus mem beri dampak ekonomi bagi kita.  

Makanya sekarang kita lagi merintis membuat wisata baru disekitar waduk  

sermo dengan cara membuat kelompok wisata dengan iuran untuk membangun  

sport - sport wisata baru.   
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FOTO DOKUMENTASI  

 

Foto 1. Kawasan wisata Waduk Sermo  



 

 

Diambil pada tanggal 13 Mei 2017 (koleksi probadi)  

 

Foto 2. Kawasan wisata Waduk Sermo  

Diambil pada tanggal 13 Mei 2017 (koleksi pribadi)  

  

 

Foto 3. Kantor TIM SAR UNIT Waduk Sermo  

  

  



 

 

Diambil pada tanggal 14 Mei 2017 (koleksi pribadi)  

 

Foto 4. Fasilitas yang ada di sekitar objek wisata Waduk Sermo  

Diambil pada tanggal 14 Mei 2017 (koleksi pribadi)  

  

 

Foto 5. Wawancara dengan masyarakat Sremo  

Diambil pada tanggal 10 Maret 2017 (koleksi pribadi)  

  

  



 

 

  

 

Foto 6. Wawancara dengan Dukuh Sremo  

Diambil pada tanggal 20 April 2017 (koleksi pribadi)  

  

  

 

Foto 7. Wawancara dengan masyarakat Sremo  

  

  



 

 

Diambil pada tanggal 10 Maret 2017 (koleksi pribadi)  

 

Foto 8. Wawancara dengan masyarakat Sremo  

Diambil pada tanggal 11 Maret 2017 (koleksi pribadi)  

  

 

Foto 9. Proses pembuatan gula jawa   

  

  



 

 

Diambil pada tanggal 10 Maret 2017 (koleksi pribadi)  

 

Foto 10. Salah satu spot wisata yang dibaut oleh kelompok wisata Dusun Sremo  

Diambil pada tanggal 11 Maret 2017 (koleksi pribadi)  

  

  



 

 

  

  

Foto 11. Proses pengambilan  legen, bahan pembuat gula jawa   

Diambil pada tanggal 11 Maret 2017 (koleksi pribadi)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

    



 

 

 

  

    



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

  
  


