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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pariwisata akan tetap menjadi primadona dan bahkan menjadi salah satu 

tumpuan harapan perekonomian Indonesia. Pariwisata dinilai sebagai aktor 

paling siap bangkit ketika negara sedang mengalami krisis. Pariwisata sendiri 

adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan 

masyarakat, sehingga akan membawa berbagai dampak terhadap masyarakat 

setempat. Bahkan pariwisata dikatakan mempunyai energi dobrak yang luar 

biasa, yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami metamorfose 

dalam berbagai aspeknya (Gayatri, 2005: 109). 

Potensi kekayaan alam daerah bagi industri pariwisata Indonesia untuk 

meningkatkan konstribusinya pada produk domestik bruto (PDB) karena hal ini 

akan memicu lebih banyak pendapatan devisi, karena setiap kunjunganya turis 

asing menghabiskan rata-rata 1.100 dollar AS sampai 1.200 dollar AS per 

kunjungan dan kunjungan menyedikan kesempatan kerja untuk masyarakat 

Indonesia dalam hal ini sektor pariwisata berkostribusi kira-kira 4% dari total 

perekonomian (Badan Pusat Statistik, Februari 2015).  

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah di pulau jawa yang 

memiliki kearagaman obyek wisata alam dan budaya yang tersebar disetiap 

wilayahnya. Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu wilayah dengan garis 
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pantai yang panjang sehingga memiliki wisata pantai yang banyak diminati 

wisatawan. Potensi wisata pengunungan seperti gunung api purba nglanggeran 

dan gunug gambar, wisata air terjeun sri getuk, wisata goa seperti goa cerme 

dan goa pindul. Berikut adalah kunjungan wisatawan ke objek wisata yang ada 

di Kabupaten Guungkidul pada tahun 2012-2016 berdasarkan data 

kepariwisataan Dinas Pariwisata DIY : 

Tabel 1. Data Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata Kabupaten Gunungkidul 
Tahun Jumlah Kunjungan (Orang) 
2012 1.227.012 
2013 1.822.251 
2014 3.685. 134 
2015 2.642.759 
2016 3.479.890 

Sumber : Statistik Kepariwisataan Dinas Pariwisata DIY 

Objek wisata di Gunungkidul melakukan pengembangan yaitu wisata 

sungai bawah tanah, goa pindul yang ada di desa wisata Bejiharjo Kabupaten 

Gunungkidul. Desa Bejiharjo dahulunya merupakan desa yang terpelosok. 

Adanya upaya untuk menggali potensi yang ada di desa tersebut terutama 

potensi wisata alam dan budayanya, maka saat ini desa wisata bejiharjo 

merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak didatangi wisatawan. 

Berikut adalah data kunjunga wisata goa pindul pada tahun 2012-2016 

berdasarkan data statistik kepariwisataan Dinas Pariwisata DIY : 

Tabel 2. Data Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata Goa Pindul 

Tahun Jumlah Kunjungan (Orang) 
2012 59.503 
2013 303.080 
2014 429.946 
2015 143.553 
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2016 174.097 
Sumber : Statistik Kepariwisataan Dinas Pariwisata DIY 

Keadaan menjadi berubah setelah adanya peresmian kawasan wisata di 

Desa Bejiharjo pada tahun 2010 dengan jumlah 11 sekertariatan wisata dan 

menyediakan segala macam kebutuhan wisatawan. Dari berbagai bentuk 

pengembangan yang dilakukan tersebut mampu menjadi titik balik dengan 

memberikan dampak perubahan masyarakat yang luar biasa, baik dari sisi 

perubahan pola pikir masyarakat, orientasi kegiatan ekonomi, serta adanya 

pengembangan potensi wilayah yang sangat pesat. (CW: AS: 22/02/2019; 

Lamp.4 Hal. 323). Menurut Mezirow (1991,2001) pada usia dewasa, individu, 

dan kelompok usaha akan mengalami tugas perkembangan yang kursial. Disatu 

sisi mereka menghadapi perubahan sosial yang berlangsung secara 

berkelanjutan dan semakin kompleks.  

Perubahan dan tuntutan zaman menurut Wilhelmson (2006:234). 

Dorongan untuk melakukan transformasi pada pengembangan sumber daya 

manusia. Selanjutnya menurut Boud&Walker (1990:61-80) atas dasar bahwa 

lingkungan semakin kompleks, beragam, serba cepat, dan berubah dengan 

cepat. Selanjutnya kendala sosial dan budaya menurut Mezirow (1999) adalah 

sumber pembelajaran karena hal itu dapat merusak kestabilan keyakinan 

seseorang, mempertanyakan kerangka referensi seseorang dan mengacaukan 

pola pikir seseorang. Artinya adalah merubah kemapanan paradigma yang ada 

didalam diri seseorang.  

Saat ini sebagai salah satu elemen yang dibutuhkan dalam mengembangkan 

sebuah usaha, modal sosial merujuk pada nilai, norma, dan jaringan yang 
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dipercaya dan dijalankan sebagian besar anggota kelompok atau masyarakat 

dalam kehidupan sehari-harinya baik secara sengaja maupun tidak. Modal 

sosial menurut Putnam (1993:35,2000:28) yaitu institusi sosial yang 

didalamnya melibatkan kepercayaan sosial (trust), norma-norma (norms), dan 

jaringan (network) untuk kepentingan masyarakat bersama. Modal social 

membantu pengelola wisata dan masyarakat agar berperan aktif, berkembang, 

kritis, peduli terhadap lingkungan, berdaulat, dan bermartabat.  

Perkembangan pariwisata berpengaruh pada peran jejaring sosial. Salah 

satu modal sosial yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberlangsungan 

sebuah usaha adalah jejaring sosial. Hasil penelitian Kline & Deleconte (2018: 

15-16) menunjukkan bahwa menerapkan atau menciptakan modal sosial dan 

jejaring dapat meningkatkan jiwa masyarakat, menumbuhkan kepercayaan diri, 

persahabatan, kepusaan, dan peningkata kunjungan wisatawan. Dalam 

mengembangkan kelompok usaha yang ada di kawasan Desa Bejiharjo 

diperlukan social network (jejaring) dan modal atau capital yang memadai. 

Manfaat yang diperoleh kelompok usaha terhadap jejaring (social 

network) bagi keberlangsungan usaha kelompok berdasarkan hasil penelitian 

oleh Antun, et al (2012:382)  bahwa manfaat utama dari jejaring sosial 

termasuk membangun nama yang dikenal, meningkatkan pergantian dan 

membuat kemitraan bisnis baru. Entitas bisnis harus meningkatkan penggunaan 

jejaring sosialnya yang memiliki pengaruh besar pada budaya kita, yang pada 

akhirnya akan membuat mereka dapat dikenali oleh masyarakat luas dan 

menciptakan keunggulan kompetitif.  
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Berdasarkan data kunjungan wisatawan yang semakin pesat dan 

meningkat setiap tahun nya, artinya perlu terobosan dan program terarah untuk 

pengembangan wisata. Salah satu untuk mengembangkn wisata yakni peran 

dari pelaku kelompok usaha itu sendiri. Hasil penelitian Rochelle & Shardlow 

(2012:87) menemukan bahwa salah satu peran pelaku usaha dalam bidang 

wisata yakni tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap anggota, dan 

meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan atau pengunjung wisata.  

Peran pelaku usaha dalam melibatkan masyarakat sekitar untuk 

mengembangkan usaha itu sendiri terhadap penerapan jejaring sosial bagi 

usaha pengembangan kelompok usaha berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Puhakka, et al (2013:424)  bahwa pelaku kelompok usaha 

berpartisipasi dalam hubungan jaringan dengan orang lain untuk mendapatkan 

sumber daya yang tidak tersedia didalamnya. Karena sifat interorganisasional 

yang tertanam secara sosial, jejaring sosial secara individu dalam bisnis 

pariwisata diyakini memiliki pengaruh besar pembentukan dan struktur 

jaringan ditingkat organisasi.  

Wujud dari peran pelaku usaha itu sendiri menurut hasil penelitian 

Tinsley and Lynch (2007:17) pelaku usaha dalam mengembangkan destinasi 

wisata pada negara maju dan berkembang dengan memperluas jejaringan 

bisnis. Membentuk jaringan usaha kecil informal, pelaku usaha menerapkan 

jejaring secara horizontal menghasilkan kontribusi yang tidak langsung 

signifikan terhadap pengembangan destinasi oleh komunitas bisnis. Jejaring 

yang dilakukan kelompok usaha di Desa Bejiharjo dalam bidang jasa 
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pelayanan wisata dan menghasilkan produk, hal ini  Hasil penlitian Seaman, 

McQuaid, R., & Pearson, M. (2017:451) menemukan bahwa pelaku usaha bisa 

membangun jaringan kepada pengunjung atau konsumen karena interaksi 

jejaring pelaku usaha dengan pengunjung memiliki peran yang berpengaruh 

dalam pembangunan lokal dan regional seperti memediasi dan mengelola 

pengalaman pengunjung bukan hanya dalam pengaturan sebuah kelompok 

usaha tetapi di wilayah tersebut secara keseluruhan dengan menjaga kelestarian 

alam.  

Kemampuan membina jejaring baik internal kelompok sasaran maupun 

dengan pihak eksternal memungkinkan pencapaian sumber daya yang lebih 

besar diperoleh yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan para pelaku 

usaha, peningkatan aktivitas pertukaran pengetahuan dan informasi (Strategic 

Direction, 2011), menciptakan usaha baru dan memudahkan akses pada 

penciptaan usaha tambahan (S. de Klerk, 2010:356) dan lebih jauh adalah 

dapat membantu mengembangkan suatu masyarakat tertentu. Penguasaan 

kapasitas membangun jejaring oleh kelompok usaha yang ada di Desa 

Bejiharjo lainnnya merupakan suatu kebutuhan yang mana disebabkan oleh 

kenyataan bahwa dalam tataran pembelajaran, penyelenggaraan akhir-akhir ini 

lebih dominan pada pengembangan kapasitas manajerial dalam aktifitas 

ekonomi yang harus dikuasai oleh kelompok sasaran dibanding dengan 

proporsi pengembangan kapasitas jejaring yang perlu dimiliki kelompok 

sasaran. Kapasitas jejaring dapat di defeisinisikan sebagai kemampuan 

interaksi atau kemampuan dalam menjalin hubungan yang memiliki pola antara 
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pelaku-pelaku yang bertindak sebagai individu, kelompok maupun organisasi. 

Jejaring memiliki berberapa bentuk, antara lain; joint venture, aliansi, sub 

kontrak atau kemitraan. Jejaring sosial merupakan pengaturan sukarela dari dua 

atau lebih perusahaan yang melibatkan pertukaran, sharing produk dan 

teknologi baru. (Lukiastuti, 2012:7).  

Upaya meningkatkan kinerja pada kelompok usaha, berkaitan dengan 

pelaku usaha dalam menjalankan bisnis nya dengan cara membangun sumber 

daya modal, SDM, dan aset-aset lainnya sehingga dapat menciptakan sesuatu 

yang memiliki nilai lebih dari sebelumnya (Hirsch, 2009:76). Jejaring sosial 

yang dilakukan oleh kelompok usaha sangat dibutuhkan karena jejaring akan 

mengembangkan hubungan kelompok usaha dengan organisasi eksternal yang 

memiliki potensi untuk membantu pengembangan usahanya, keberlangsungan 

hidup dan pertumbuhan. Dodd et al (2002:16) menyatakan  bahwa pelaku 

usaha akan mendapatkan sumber daya dibutuhkan dari jejaring yang mereka 

miiki. Taylor & Thorpe (2004:2) menyebutkan bahwa jejaring sosial sangat 

dibutuhkan oleh kelompok usaha karena jejaring akan menyediakan pelaku 

usaha untuk akses mendapatkan informasi, peluang bisnis, pasar, ide-ide atau 

sumber daya yang lain.  

Alasan membangun jejaring sosial berdasarkan hasil penelitian Tinsley & 

Lynch (2007:19) Kapasitas membangun jejaring oleh pelaku aktifitas ekonomi 

merupakan suatu kebutuhan yang mana disebabkan oleh kenyataan bahwa 

dalam pembelajaran kelompok usaha, penyelenggaraan kelompok usaha akhir-

akhir ini kondisi yang ditandai dengan fakta bahwa jam penyelenggaraan dan 
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substansi aktifitas ekonomi ini lebih dominan mengarah pada penguasaan, 

pembentukan atau pengembangan kemampuan mengenai bagaimana mengelola 

usaha dan/atau keterampilan teknis lainnya. Dalam Hal ini menunjukkan 

adanya orientasi yang kuat pada pengembangan modal manusia (human 

capital) yang cenderung menguasai kemampuan teknis wirausaha dan kurang 

memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan pihak lain.  

Desa Bejiharjo memiliki pontensi sumber daya manusia dan potensi 

usaha yang dijalankan. Dan jika di kelompokkan terdiri dari kelompok wisata, 

kelompok tani, kelompok kerajinan, kelompok kuliner dan kelompok budaya. 

Masing-masing dari setiap kelompok bertujuan untuk mensejahterakan 

masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di Desa Bejiharjo. Dari 

setiap kelompok usaha memiliki jejaring sosial dari segi formal maupun 

informal. Lewis dalam disertasinya (2005:248-259). Dalam kaitan 

keberagaman kelompok, kelompok memiliki potensi besar bagi proses belajar. 

Melalui kelompok, individu dapat saling berbagi pengalaman, menstimulasi ide 

dan pemahaman, menvalidasi pendapat dan memberi dukungan dan rasa aman. 

Temuan  beberapa kajian menunjukkan bahwa jejaring yang dilakukan 

melalui media sosial telah mampu memperkenalkan profil wirausahawan 

kepada masyarakat. Indraputi & Henari (2012:49), mampu membangun 

penciptakan pengetahuan, transfer dan penyatuan pengetahuan, 

mengembangkan organisasi yang belajar, dan memungkinkan peningkatan 

kinerja dan melanjutkan keuntungan kompetitif (Rolland & Kaminska-Labbe, 
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2008:354), memungkinkan para pelaku bisnis mengetahui berbagai isu atau 

masalah yang ada terkait dengan industri (Silversides, 2001:86). 

Kelompok aktifitas ekonomi yang ada di Desa Bejiharjo dipandang perlu 

memiliki kapsitas jejaring yang yang menjadi salah satu dimensi modal sosial. 

Menurut Marwani(2002) dalam (Theresia, dkk. 2014: 49) menyebutkan bahwa 

modal sosial memiliki fungsi untuk (1) memberikan kemudahan dalam 

mengakses informasi, (2) menjadi media pembagian kekuasaan dalam 

komunitas, (3) mengembangkan solidaritas, (4) memungkinkan mobilisasi 

sumber daya komunitas, (5) memungkinkan pencapaian bersama, dan (6) 

membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas. Meskipun 

kontribusi modal sosial tidak dapat diukur secara kuantitas, namun peranannya 

sangat penting untuk keberhasilan suatu kelompok. Coleman (2009: 95) 

mendefinisikan modal sosial sebagai sumber penting bagi para individu dan 

sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak meningkatkan 

kualitas hidupnya. Lebih lanjut Coleman menggambarkan bahwa modal sosial 

dapat memudahkan pencapaian tujuan yang sulit dicapai. Modal sosial 

terbentuk ketika relasi antara manusia mengalami perubahan positif yang 

membuat seseorang mudah melakukan tindakan. 

Dengan adanya usaha-usaha mengembangkan jejaring tersebut 

mendukung peningkatan pendapatan yang diperoleh masyarakat sehingga 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bejiharjo. Perubahan-perubahan 

telah banyak terjadi dalam kurun waktu tahun 2010-2015 ini, dari segi fisik 

terlihat pada perubahan kondisi bangunan rumah saat ini yang mengalami 
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perbaikan daripada sebelum adanya kegiatan wisata di Desa Bejiharjo, 

tentunya juga dapat menjadi salah satu indicator meningkatnya kesejahteraan 

masyarakat.  

Keberhasilan jejaring sosial dalam mengembangkan kelompok usaha 

yang ada di Desa Bejiharjo dapat dilihat pada penelitian-penelitian 

sebelumnya. Pratikno, (2001:vi) yang menyatakan bahwa untuk memecahkan 

permasalahan Indonesia yang memiliki masyarakat majemuk dan variasi etnis 

yang sangat tinggi, diperlukan bekal modal sosial yang tinggi pula. Modal 

sosial tersebut termanifestasi dalam bentuk inovasi institusi, mekanisme, dan 

nilai untuk integrasi sosial secara terus menerus agar modal sosial senantiasa 

terasah dan kuat. Dengan pemanfaatan modal sosial, mampu memberikan 

dampak yang lebih besar terhadap keberhasilan program. Lebih lanjut, 

Bahrudin (2013:12) juga mengungkapkan bahwa dengan menggunakan modal 

sosial, pengusaha Pengrajin Bambu yang merupakan subyek dalam 

penelitiannya mampu meningkatkan dan menumbuhkembangkan usahanya 

dengan signifikan, terutama dalam penggunaan jaringan dan kepercayaan. 

Berangkat dari kondisi tersebut maka perlu dilakukan analisis mendalam 

mengenai seberapa besar kapasita s jejaring yang dimiliki. Keberhasilan Desa 

Bejiharjo dalam mengembangkan usaha nya ditentukan oleh berbagai faktor. 

Namun, saat ini belum dilakukan penelitian terkait dengan hal tersebut.  Oleh 

sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kapasitas 

Jejaring  Sosial di Desa Bejiharjo Karangmojo Gunungkidul Yogyakarta”  
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B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, dapat 

diidentifikasikan permasalahan yang terkait dengan beberapa masalah yang 

akan digali pemecahannya melalui penelitian. Adapun permasalahan yang 

berhubungan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:  

1. Ketimpangan sosial yang ada di Gunungkidul Badan Pusat Statistik 

(BPS), angka kemiskinan di  Gunung Kidul mencapai 20,83.  

2. Banyak kelompok usaha yang belum mengembangkan jejaring sosial 

pada pihak eksternal.  

3. Kemampuan manjalin jejaring sosial pada kelompok usaha masih terbatas 

sehingga perlu adanya upaya peningkatan kemampuan dalam menjalin 

jejaring sosial.  

4. Program pemberdayaan terkait jejaring sosial yang terlibat masih sempit 

dan belum mampu menjaring masyarakat dari berbagai golongan.  

5. Memiliki potensi kelompok dan pola-pola hubungan antara individu 

dalam satu kelompok dan antar kelompok, namun belum terjalin jejaring 

dengan kelompok lainnya secara maksimal.  

6. Pelatihan tetang jejaring sosial jarang dilakukan di kelompok usaha.  

C. Fokus dan Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas, beberapa faktor seperti 

keterbatasan kemampuan dalam menjalin jejaring sosial, mempengaruhi 

pendapatan sumber daya dan informasi terbaru mengenai pasar. Di dalam 

penelitian ini, penulis membatasi penelitian ini pada strategi mengembangkan 



12 
 

jaringan sosial dalam kelompok usaha. Penelitian ini dilakukan dengan studi 

kasus pada kapasitas jejaring sosial di kelompok usaha Desa Bejiharjo. 

 Selanjutnya dari fokus penelitian dirumuskan masalah dalam penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses kapasitas jejaring sosial kelompok usaha di Desa 

Bejiharjo? 

2. Bagaimana proses belajar jejaring kelompok usaha di Desa Bejiharjo?  

3. Bagaimana strategi mengembangkan jejaring kelompok usaha di Desa 

Bejiharjo ?  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, penelitian ini bertujuan 

memperoleh informasi mengenai:  

1. Kapasitas jejaring kelompok usaha di Desa Bejiharjo.  

2. Proses belajar terkait jejaring sosial kelompok usaha di Desa Bejiharjo. 

3. Strategi mengembangkan jejaring sosial kelompok usaha Desa Bejiharjo. 

E.  Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara 

teoritis maupun praktis yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu mendukung teori terkait pentingnya 

kepemilikan kapasitas jejaring bagi aktor yang melakukan pemberdayaan 

masyarakat. Selain itu, dengan pembahasan mengenai Pelaku usaha 
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diharapkan mampu memberikan gambaran yang riil terkait peran pelaku 

usaha sebagai aktor pemberdaya dalam jejaring yang memiliki peran 

dalam Pendidikan Luar Sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat praktis yaitu : 

a. Bagi praktisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai media informasi 

untuk menggambarkan kapasitas jaringan sosial oleh pelaku usaha yang 

merupakan faktor penting terselenggaranya dan bertahan nya sebuah 

kelompok usaha serta terealisasikannya program pemerintah. 

b. Bagi peneliti, penelitian ini untuk menambah wawasan tentang pelaku 

wisata yang dapat dijadikan informasi penting dalam penggalian 

informasi kapasitas jaringan sosial. Terutama dalam hal penggalian 

metodologi penelitian dalam bidang pembelajaran dan pemberdayaan 

masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


