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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

Pada bab ini peneliti akan menguraikan seluruh hasil penelitian yang 

dilakukan di kelompok wisata Goa Pindul dan kelompok Tani Sari Bumi yang 

ditemukan penelti dengan menggunakan metode wawancara dan penelitian 

pada bab ini mengenai karakteristik Desa Bejiharjo, kapasitas jaringan sosial, 

proses belajar melalui yang terjadi di kelompok usaha, dan strategi yang di 

kembangkan kelompok usaha.  

1. Deksripsi Lokasi Penelitian  

a. Desa Bejiharjo 

Desa Bejiharjo berada diwilayah Kecamatan Karangmojo, Kabupaten 

Gunungkidul. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini memiliki lahan 

pertanian yang cukup luas sehingga sebagian besar masyarakat nya bermata 

pencaharian sebagai petani dan peternak. Selain lahan pertanian yang luas, 

sistem pengairanyapun cukup baik, dimana terdapat berberapa saluran irigrasi 

yang dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk kebutuhan pertanian. Desa 

Bejiharjo sudah lama dikenal sebagai desa budaya, hal ini terbukti dari adanya 

kesenian wayang beber, wayang sada, tarian reog, campur sari. Tempat-tempat 

bersejarah yang dapat dikunjungi sebagai destinasi wisata pendidikan seperti 

Situs Sokoliman, Situs Gunung Bang, Monumen Tugu Jendral Sudirman serta 
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Goa Pindul yang saat ini menjadi destinasi paling populer yang ada di Desa 

Bejiharjo.  

Desa Bejiharjo sendiri terkenal dengan sebutan sebagai desa wisata, 

dimana pada tahun 2012 desa tersebut telah meraih prestasi gemilang dengan 

menduduki juara pertama dalam kejuaraan tingkat nasional kompetisi desa 

wisata. Hal ini menjadi suatu kebanggan tersendiri bagi Desa Bejiharjo, 

sekaligus kondisi tersebut menunjukkan kekompakan dan kerjasama yang 

terjalin baik antara seluruh komponen masyarakat. Roda pembangunan mulai 

berputar semenjak industri pariwisata berkembang di Desa Bejiharjo, 

keberadaan objek wisata goa pindul menjadi titik awal perubahan bagi 

masyarakat yang tinggal di sekitaran lokasi, dimana masyarakat mulai sadar 

akan adanya potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup 

yang lebih baik.  

1) Karakteristik Desa Bejiharjo 

a) Keadaan Kondisi Geografis Desa 

Desa Bejiharjo terletak di kecamatan karangmojo, kabupaten 

gunungkidul. Memiliki 20 dusun, dan masing-masing dusun dikepalai oleh 

kepala dusun. Luas wilayah Desa Bejiharjo 18.254.825 Ha dengan batas 

wilayah sebelah selatan desa bendungan dan wiladeg, sebelah barat kecamatan 

wonosari, sebelah utara kecamatan ngelipar, sebelah timur desa ngawis dan 

wiladeg. Ketinggian tanah dari permukaan laut mencapai 100-250 M Dpl. 

Curah hujan 180mm/tahun, Desa Bejiharjo sendiri merupakan wilayah dataran 

rendah yang memiliki suhu udara rata-rata 28 C.  
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Tabel 5. Pemanfaatan Lahan Desa Bejiharjo 

Jenis Peruntukan Lahan Luas (Ha) 
Tanah sawah  49,5145 
Tanah tegal  759,0425 
Tanah pekarangan  759,0425 
Tanah lain-lain  65,4255 

Jumlah 1.825,4825 
Sumber: Arsip Desa Bejiharjo Tahun 2016 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa lahan luas digunakan 

sebagai tanah tegal untuk menanam tanaman pertanian misalnya seperti kacang 

tanah, singkong, ubi-ubian dan jagung. Berdasarkan segi topografi, wilayah 

Desa Bejiharjo terletak di dataran rendah dengan ketinggian tanah 100-250 M 

Dpl. Desa Bejiharjo terletak di wilayah dengan curah hujan 180 mm/tahun dan 

dengan suh rata-rata 28c.  

b) Keadaan Sosial  

Desa Bejiharjo mempunyai 20 dusun, jumlah penduduk seluruh dusun 

sejumlah 14.351 jiwa dengan rincian sebagai berikut:  

Tabel 6. Jumlah Penduduk Bejiharjo Menurut Jenis Kelamin : 

No Jenis Kelamin Jumlah jiwa  
1.  Laki-laki  7. 153 Orang  
2.  Permpuan  7.198 Orang  
 Jumlah  14.351 Orang  

Sumber: Data Monografi Desa Bejiharjo, 2015 
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Berdasarkan keterangan pada tabel tiga menunjukkan bahwa di Desa 

Bejiharjo jumlah penduduk perepuan 7. 198 orang, sedangkan jumlah laki-laki 

terpaut lebih sedikit 7. 153 Orang. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan 

pada masyarakat yang ada di Desa Bejiharjo tidak terlalu menghalangi setiap 

individunya untuk meperoleh hak dalam mendapatkan peluang dan kesempatan 

dalam berbagai hal kehidupan. Oleh karena itu terkait dengan hal tersebut, 

contohnya dalam pekerjaan. Penduduk masyarakat di Desa Bejiharjo baik itu 

perempuan maupun laki-laki mempunyai kesempatan dan semangat yang sama 

dalam menekuin pekerjaan yang dimiliki. Mulai dari kegiatan bertani, 

berdagang, buruh hingga saat ini terdapat berbagai mata pencaharian baru 

dalam masyarakat setelah adanya objek wisata goa pindul. Tuntunan kebutuhan 

ekonomi yang semakin tinggi membentuk kesadaran baik itu pihak laki-laki 

maupun perempuan dalam hal mencari pendapatan guna mencukupi kebutuhan 

ekonomi.  

Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Agama 

No  Jumal Agama  Jumlah Jiwa  
1.  Islam  13.362 orang  
2.  Kristen  815 orang  
3.  Khatolik  92 orang  
4.  Hindu  - 
5.  Budha  - 

Sumber : Data Monografi Desa Bejiharjo, 2011 

Berdasarkan tabel lima dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa 

Bejiharjo beragama islam yaitu berjumlah 13.362 jiwa. Sedangkan yang 

beragama kristen berjumlah 815 jiwa, dan yang beragama khatolik berjumlah 

92 jiwa. Wilayah Desa Bejiharjo terdiri dari 20 padukuhan. 20 rukun warga 
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(RW), 144 rukun tetangga (RT) sebagaimana tergambar dalam peta Desa 

Bejiharjo berikut ini:  

Gambar 2. Peta Wilayah Dusun Desa Bejiharjo 

Dukuhan yang ada di Desa Bejiharjo yaitu padukuhan 1) Grogol 1, 2) 

Grogol II, 3) Grogol III, 4) Grogol IV, 5) Grogol V, 6) Grogol VI, 7) 

Gunungsari, 8) Ngringin, 9) Kulwo, 10) Banyubening I, 11) Banyubening II, 

12) Karangmojo, 13) Karanglor, 14) Bulu, 15) Gelaran I, 16) Gelaran II, 17) 

Gunungbang, 18) Seropan, 19) Sokoliman I, 20) Sokoliman II.  

Jumlah kepala keluarga yang tersebar dalam 20 padukuhan tersebut 

sebanyak 4.537 KK. Rinciannya yaitu jumlah kepala keluarga laki-laki 3.968 

KK, dan jumlah kepala keluarga perempuan sebanyak 596 KK. Jumlah 

penduudk Desa Bejiharjo pada tahun 2016 berjumlah 15.240 jiwa, dengan 

rincian jumlah penduduk laki-laki 7.658 dan 7.582 jiwa penduduk perempuan. 

Berdasarkan data kependudukan tahun 2016 juga menunjukkan bahwa di Desa 
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Bejiharjo terdapat 1.627 KK miskin yang terbagi dalam 1.507 KK miskin laki-

laki dan 120 KK miskin perempuan.  

Total jumlah penduduk Desa Bejiharjo 15.240 jiwa tersebut apabila 

dirinci berdasarkan kelompok umur maka sebagai berikut :  

Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Usia 

Tingkat Usia  Jumlah Penduduk  
0-10 tahun  2. 158 orang  
10-20 tahun  2.003 orang  
20-30 tahun  2. 106 orang  
30-40 tahun  2.754 orang  
40-50 tahun  2. 125 orang  
50-60 tahun  2. 163 orang  
>60 tahun  2.362 orang  
Jumlah  15.240 orang  

Sumber : Arsip Desa Bejiharjo Tahun 2016 

Tabel jumlah penduduk berdasarkan usia diatas menunjukkan bahwa 

jumlah penduduk terbanyak berada pada usia antara 30 tahun sampai dengan 

40 tahun dengan jumlah 2.754 orang dan jumlah penduduk berdasarkan usia 

paling sedikit yakni 2.003 orang pada usia 10-20 tahun. Hal ini menunjukkan 

bahwa jumlah kelompok berdasarkan usia terbanyak di kelompok usia 

produktif.  

Penduduk Desa Bejiharjo apabila dikategorikan menurut tingkat 

pendidikan diantaranya lebih lanjut pada tabel dibawah ini :  

Tabel 9. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan  Jumlah Penduduk  
Tidak/belum sekolah  2.545 orang  
PAUD/TK sederajat  788 orang  
SD/sederajat  5.582 orang  
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SMP/sederajat  3.082 orang  
SMA/sederajat 2.862 orang  
Diploma  177 orang  
S1  204 orang  
S2 20 
S3 7 

Jumlah  15.240 orang  
Sumber : Arsip Desa Bejiharjo Tahun 2017 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat 

Desa Bejiharjo memiliki latar belakang pendidikan yaitu Sekolah 

Dasar/sederajat dengan jumlah 5.582 jiwa, artinya masih banyak penduduk 

desa yang berpendidikan rendah. Sedangkan pendidikan kebanyak kedua 

adalah SMP sebesar 3.082 orang. dan Selanjutnya untuk lulusan SMA 2.862  

orang. Kesadaran akan pendidikan bagi masyarakat Desa Bejiharjo sudah 

cukup baik, hal ini ditujukkan dengan adanya berberapa penduduk yang sudah 

mencapai jenjang pendidikan perguruan tinggi.  

c) Keadaan Ekonomi Masyarakat 

Desa Bejiharjo merupakan desa agropolitan yang mayoritas mata 

pencaharian penduduknya sebagai petani,  kondisi ekonomi penduduk Desa 

Bejiharjo dapat diketahui melalui pada tabel dibawah ini :  

Tabel 10. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

Mata Pencaharian  Jumlah Penduduk  
Tidak/belum bekerja  2.061 orang  
MRT  2.213 orang  
Pelajar/mahasiswa  2.509 orang  
PNS  165 orang  
TNI/POLRI  27 orang  
Pedagang  609 orang  
Petani/pekebun  3.592 orang  
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Peternak  161 orang  
Pertukang  146 orang  
Industri  27 orang  
Buruh Harian Lepas  1.743 orang  
Karyawan Swasta  1. 180 orang  
Perawat  14 orang  
Bidan  1 orang  
Wiraswasta  126 orang  
Lainnya  132 orang  

Jumlah  15.240 orang  
Sumber : Arsip Desa Bejiharjo Tahun 2016  

Data diatas menunjukkan bahwa sebanyak 3.592 orang atau mayoritas 

masyarakat Desa Bejiharjo memiliki mata pencaharian sebagai petani atau 

pekebun. Petani atau pekebun di Desa Bejiharjo ini mengoptimalkan 

penggunaan lahan yang ada sebagai lahan tegalan maupun sawah. Jumlah 

terbanyak kedua yakni yang bermata pencaharian sebagai buruh harian lepas 

sebanyak 1.743 orang.  

Desa Bejiharjo sebelum diresmikan menjadi kawasan wisata dikenal 

sebagai wilayah dengan penduduk yang mayoritas mata pencaharian pada 

bidang pertanian dan perantau. Sehingga sektor pertanian benar-benar menjadi 

salah satu tumpuan untuk menopang kehidupan ekonomi masyarakatnya. Hal 

ini tentunya berpengaruh rendahnya kesadaran masyarakat akan pendidikan 

yang disebabkan karena kurangnya kesejahteraan masyarakat di bidang 

ekonomi. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, melihat keadaan masyarakat 

yang kurang sejahtera, denga kehadiran agent of change dari anggota 

masyarakat yang meilihat potensi wilayah di Desa Bejiharjo dari sisi yang 
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berbeda, dengan mengoptimalkan potensi alam, potensi budaya, serta potensi 

masyarakat dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata Desa Bejiharjo.  

Dengan adanya berbagai macam potensi yang ada di Desa Bejiharjo, baik 

potensi alam, potensi budaya, potensi kerjinaan, serta potensi budidaya 

perikanan. Memberikan keyakinan masyarakat untuk membentuk kelompok 

sadar wisata Desa Bejiharjo. Hal ini tentunya berlatar belakang potensi yang 

ada ditengah masyarakat untuk dikelola agar mampu memberikan kontribusi 

positif berupa pemberdayaan masyarakat di Desa Bejiharjo. Meski banyaknya 

perubahan yang terjadi di masyarakat, namun potensi di sektor pertanian 

sampai saat ini terus dikelola oleh masyarakat dengan baik sehingga 

membrikan penghasilan tambahan bagi masyarakat sekitar. Wujud dari 

perubahan perekonomian Desa Bejiharjo dengan meningkatnya kesadaran 

masyarakat akan pentingnya pendidikan, bertambahnya pendapatan dan 

mengurangi angka pengangguran.  

b. Pemerintahan Desa Bejiharjo  

Desa Bejiharjo dalam menjalankan pemerintahan dipimpin oleh seorang 

kepala desa yang dalam menjalankan tugasnya diabntu oleh sekertaris desa dan 

perangkat desa lainnya. Desa Bejiharjo memiliki visi yaitu “Terwujudnya 

Masyarakat Desa Bejiharjo yang Maju, Mandiri, Berkarakter, Berbudaya, 

Religius, Sejahtera dan Berkeadilan”. Misi Desa Bejiharjo untuk mencapai visi 

tersebut, yang tercantum dalam Rencana Pemabngunan Jangka Menengah 

(RPJM) desa periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :  
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a) Melanjutkan dan meningkatkan pemabngunan desa  

b) Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan optimalisasi seluruh potensi 

sumber daya alam yang ada  

c) Memupuk dan melestarikan adat sitiadat dan budaya asli desa  

d) Mengembangkan kualitas kehidupan beragam bagi semua lapisan 

masyarakat dan meningkatkan toleransi antar umat beragama 

e) Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat melalui 

penguatan dan pemerataan pembangunan berbasis pembangunan 

padukuhan  

f) Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, 

akuntabel, dan partisipatif.  

c. Potensi Wisata Desa Bejiharjo 

Desa Bejiharjo merupakan salah satu desa budaya sejak ditetapkannya 

surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 

325/Ktps/1995 tentang penetapan 32 desa sebagai desa bina budaya. Hal ini 

didsarkan karena Desa Bejiharjo memiliki berbagai macam potensi kesenian 

berikut ini adalah potensi yang ada di Desa Bejiharjo :  

1) Potensi Seni Musik dan Seni Suara  

Potensi kesenian musik dan seni suara yang ada di Desa Bejiharjo 

meliputi seni karawitan, cokekan, campursari, terbang/sholawatan, thoklik, 

drumband, rinding, jaran kepang dan gejog lesung. Dimana berberapa 

diantaranya menggunakan alat musik tradisonal dalam memainkanya. Pada 
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umumnya kesenian tersebut dimainkan ketika ada upacara adat, acara 

peringatan, maupun menyambut dan menghibur tamu.  

2)  Potensi Adat Tradisi  

Masyarakat Desa Bejiharjo sampai sekarang masih melestarikan adat 

istiadat yang ada sebagai warisan budaya diantaranya selametan, matenan, 

gregjegan, gumbrengan, methik, bersih kali dan bersih desa. Adat tradisi ini 

pada umumnya merupakan salah satu bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang 

Maha Esa.  

3) Potensi Sejarah  

Desa Bejiharjo juga memiliki potensi sejarah yang diantaranya 

merupakan cagar budaya yaitu Wayang Beber Remeng Mangun Wijaya di 

Dusun Gelaran, Situs Sokoliman yang merupakan peninggalan manusia purba 

zaman Megalitikum yang berbeda di Dusun Sokoliman Dan Monumen Jendral 

Sudirman yang menjadi salah saksi sejarah dalam memperjuangkan 

kemerdekaan indonesia.  

4) Potensi Seni Kriya dan Cagar Budaya  

Wilayah Desa Bejiharjo yang terdapat banyak batu kapur dimanfaatkan 

oleh berberapa masyarakat untuk membuat seni ukir batu. Begitu pula dengan 

adanya seni ukir kayu yang juga memanfaatkan sumber daya yang ada di 

lingkungan. Selain memiliki potensi kesenian, Desa Bejiharjo juga memiliki 

cagar budaya yaitu situs sokoliman yang merupakan peningglan zaman batu, 

momentum perjungan sebagai pengingat sejarah dalam mempertahankan 

kemerdekaan indonesia khususnya perjungan rakyat dalam melawan penjajah.  
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5) Potensi Wisata Goa Pindul 

Desa Bejiharjo juga memiliki potensi alam yang juga potensial. Potensi 

alam ada di Desa Bejiharjo meliputi goa pindul, goa sriti, goa glatik dan kali 

oyo. Daya tarik utama di Desa Bejiharjo yaitu goa pindul yang merupakan goa 

dengan aliran sungai sepanjang lorong didalamnya. Panjang totalnya 350 meter 

dan lebar rata-ratanya 5-6 meter, kedalam air antara 4-7 meter, tinggi 

permukaan air ke langit-langit goa sekitar 4.5 meter waktu tempuh sekitar 45-

60 menit. Aliran air didalam goa cukup tenang, sehingga tidak diperlukan 

keterampilan yang tinggi  untuk menyusuri dan cocok untuk segala usia. Goa 

pindul terbagi menjadi 3 zona, yakni zona terang, zona remang, dan zona gelap 

abadi. Dibagian dalam goa terdapat sebuah stalagtit yang sudah menyatu denga 

stalagmit. Sehingga tampak seperti sebuah pilar dengan ukuran lebar lima 

rentangan tangan orang dewasa.  

Pada mulanya sumber air di goa pindul ini dimanfaatkan oleh masyarakat 

Desa Bejiharjo untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi pertanian. Adanya 

inisiatif dan berberapa masyarakat yang mampu membaca peluang dengan 

memanfaatkan potensi alam tersebut maka goa pindul akhirnya dikelola 

menjadi salah satu kawasan wisata yang menarik bagi wisatawan. Sejak 

diremiskan sebagai objek wisata pada tanggal 10 Oktober 2010, goa pindul ini 

telah menjadi salah satu tujuan wisata di gunungkidul selain pantai. 

Wisata goa pindul menawarkan  pemandangan sungai bawah tanah yang 

didalamnya masih asri. Menyusuri goa pindul dilakukan dengan menaiki ban 

pelampung di atas aliran sungai bawah tanah di dalam goa atau dikenal dengan 
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cave tubing. Wisatawan perlu mendaftar di sekertariat wisata yang ada untuk 

mendapatkan fasilitas keamanan berupa ban pelampung, baju pelampung, 

sepatu karet dan pemandu wisata yang akan memberikan arahan dan memandu 

wisatawan.  

Di desa wisata goa pindul terdapat 11 sekertariat wisata yang 

menawarkan fasilitas dan paket wisata antara lain yaitu mriwis putih, karya 

wisata, kedunggupit adventure, sumber banyu moto, gelaran indah, dewa bejo, 

wirawisata, panca wisata, tunas wisata, ngancar wisata dan dewitaliman. 

Subjek pada penelitian ini yaitu dewa bejo dan wirawisata. Kedua sekertariat 

tersebut merupakan sekertariat perintis yang berdiri pada awal dirintisnya goa 

pindul menjadi objek wisata. Seiring berkembangnya wisata goa pindul 

tersebut maka jumlah pengunjung semakin meningkat sehingga 

melatarbelakngi berdirinya sekertariat-sekertariat lainnya untuk memenuhi 

kebutuhan akan fasilitas dan pelayanan wisata goa pindul tersebut. Berikut 

adalah profil dari kedua sekertariat tersebut :  

1) Sekertariat Dewa Bejo  

Berdirinya sekertariat wisata dewa bejo merupakan inisiatif dari para 

pemuda khususnya dusun gelaran 2. Gagasan tersebut dilatar belakangi oleh 

adanya keprihatinan dengan adanya perkumpulan anak muda yang 

menyimpang dan cenderung berperilaku negatif dan adanya pemuda yang 

masih menjadi pengangguran.  

Selain itu juga untuk menunjukkan bahwa gunungkidul yang selama ini 

dikenal sebagai wilayah yang gersang dan sering dilanda kekeringan ternyata 
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sebenarnya memiliki potensi alam berupa sumber-sumber air dari dalam tanah 

yang banyak tersebar di berberapa wilayah. Salah satu nya yaitu di goa pindul 

ini merupakan sungai bawah tanah sebagai salah satu sumber air di Desa 

Bejiharjo. Pengelolaan goa pindul ini juga terinspirasi dari wisata lain seperti 

goa gong dengan keunikannya dapat diangkat sebagai potensi wisata sehingga 

terciptalah destinasi goa pindul tersebut.  

Sebagai awal perintisan goa pindul ini dilakukan secara bertahap dimulai 

dari membersihkan area goa pindul selama 4 bulan, sampai pendirian 

sekertariat wisata tersebut. Sekertariat wisata dewa bejo secara resmi didirikan 

pada 31 juni 2010 yang menjadi lahirnya pokdarwis tersebut. Nama “dewa 

bejo” selain merupakan singkatan dari desa wisata bejiharjo, juga memiliki 

makna “dewa” berarti tokoh dalam pewayangan memiliki derajat yang tinggi 

dan “bejo” yang berarti keberuntungan. Nama tersebut memiliki gambaran 

bahwa segala kegiatan yang ada di dewabejo tersebut nantinya akan menunju 

atau menghasilkan keberuntungan.  

Tabel 11 Struktur Organisasi Sekertarian Dewabejo 

Jabatan  Nama  
Pembina  Kepala Desa  
Penasehat  Kepala Dusun  
Ketua  SB 
Ketua 2 TK  
Sekertaris  PM  

DR  
Bendahara  SM  

EP  
Seksi kepemanduan  AS   
Seksi sarana dan prasarana  GN  
Seksi promosi dan informasi  AS  
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Seksi humas  AO  
Seksi keamanan  JO  
Seksi kebersihan  AW  
Anggota kelompok dewabejo  

 

Tugas ketua dibantu oleh seksi-seksi yang terdiri dari masyarakat sekitar 

yang memiliki komitmen bersama dalam pengelolaan wisata goa pindul dalam 

menjalankan organisasi tersebut. Berikut adalah urian tugas pokok dan 

fungsinya dari pengurus:  

a. Ketua 

Ketua memiliki fungsi dan tugas yaitu memimpin kelompok sada wisata, 

memberikan pengarahan kepada anggota untuk mengkoordinir kegiatan-

kegiatan serta bertanggung jawab mengenai keuangan, pelaksanaan 

kegiatan, memimpin pertemuan serta diskusi kelompok.  

b. Sekertaris  

Sekertaris memiliki fungsi dan tugas untuk menyusun dan melaksanakan 

kegiatan administrasi, mempersiapkan bahan-bahan pertemuan 

kelompok, mengadakan hubungan dan koordinasi dengan instansi atau 

pihak luar terkait, menghimpun seluruh laporan dari anggota, mencatat 

seluruh hasil pertemuan diskusi dan bertangunggjawab kepada ketua 

kelompok.  

c. Bendahara  

Bendahara memiliki fungsi dan tujuan bertangunggjawab atas 

pendapatan dan pengeluaran uang, mengusahakan dana bantuan dari 

pihak lain, dan bertangunggjawab kepada ketua kelompok.  
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d. Seksi-seksi  

Seksi-seksi memiliki tugas untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan 

di bidangnya masing-masing seperti kepemandua, promosi dan informasi 

serta pengelolaan fasilitas atau perlengkapan yang ada di sekertaris serta 

melaksanakan tugas yang diberikan dalam rangka pengembangan 

organisasi sekertariat wisata.  

Selain ada nya pengurus inti, kepengurusan devisi lain juga terbagi dalam 

kepemandua, armada, dan driver, usaha kuliner dan usaha souvenir yang 

dikelola oleh masyarakat bejiharjo dengan memanfaatkan potensi-potensi yang 

dimiliki. Berikut adalah data pengelola di sekertariat wisata dewabejo sesuai 

dengan jenis usaha ekonomi yang dilakukan:  

Tabel 12. Data Usaha Pariwisata Sekertariat Dewabejo  

 Jenis Usaha 
Armada Dan 

Driver 
Usaha 

Kuliner 
Usaha 

Kepemanduan 
Jenis Kelamin L 7 1 32 

P - 4 - 
Rentang Usia 

(Tahun) 
20-40 - - 21 
41-60 6 5 11 

61-80 1 - - 
Pendidikan SD 2 1 4 

SMP 1 2 11 
SMA 4 2 17 

Alamat Asal Gelaran I 5 5 18 
Gelaran 2 - - 3 

Gunungbang - - 10 
Banyubening 1 - - 

Luar Desa 
Bejiharjo 

1 - - 
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Data usaha pariwisata diatas menunjukkan bahw mayoritas pengelola 

usaha pariwisata tersebut merupakan masyarakat dusun gelaran 1. Pengelola 

wisata pada usaha kepemanduan adalah laki-laki yang sudah mengikuti 

pelatihan, karena dalam kepemanduan membutuhkan fisik dan mental yang 

kuat. Latar belakang pendidikan pengelola wisata yang mayoritas merupakan 

lulusan sma, sedangkan untuk lulusan sd sejumlah 7 orang. Pengelola wisata 

yang memliki usaha pariwisata berada di rentang usia produktif yaitu pada 

rentang usia 20-40 tahun sebanyak 21 orang dan pada rentang usia 40-60 tahun 

sebanyak 22 orang.   

Kelompok wisata dewabejo menawarkan paket berupa cave tubing 

pindul, body rafting oyo, caving gelatik dengan fasilitas berupa ban tubing, 

jaket pelampung sepatu karet, transportasi antar jemput, jasa pemandu dan 

asuransi. Dan khusus untuk caving gelatik dengan tambahan fasilitas berupa 

head lamp dan oksigen. Selain itu juga menyediakan paket offroad dan paket 

outbond goa pindul sesuai pemermintaan dari wisatawan yang dapat dilakukan 

pemesanan terlebih dahulu sebelum berkunjung ke wisata goa pindul.  

2) Sekertariat Wirawisata  

Sekertariat wirawisata terletak di dusun gelaran 2, Desa Bejiharjo 

Karangmojo, Gunungkidul. Berdirinya sekertarian wiraiwsata ini dilatar 

belakangi oleh inisiatf pemuda untuk mengangkat potensi lokal yaitu goa 

pindul agar dimafaatkan semaksimal mungkin demi mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata. Nama “wirawisata” 

memiliki arti “wira” yaitu pejuang dan “wisata” yaitu wisata. Sehingga 
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wirawisata itu sendiri memiliki makna sebagai pejuang wisata. Pemberian 

nama tersebut harapan agar wirawisata mampu memberikan dampak positif 

terhadap kemajuan wisata untuk memberdayakan masyarakat daerah maupun 

nasional. Sekertariat wiraiwsata berdiri secara resmi pada tanggal 6 september 

2011.  

Kelompok wirawisata memiliki visi, misi dan tujuan. Dari visi nya yakni 

memanfaatkan potensi alam sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Dengan 

cara meningkatkan kerjasama masyarakat dalam hal mengelola alam dan 

budaya sebagai aset wisata maka dapat dimanfaatkan untuk membuka lapangan 

kerja bagi masyarakat serta demi mengatasi masalah sosial seperti kenakalan 

remaja dan menggurangi tingginya angka pengangguran. Dengan adanya latar 

belakang tersebut yang kemudian pemuda dusun gelaran berinisiatif untuk 

menjadikan potensi alam yang ada di dusun tersebut agar dimanfaatkan secara 

maksimal.   

Tabel 13. Struktur Organisasi Sekertariat Wirawisata 

Jabatan Nama Usia Jenis 
Kelamin 

Pendidikan 

Pelindung Kepala 
dusun & 

ketua 
karang 
taruna 

gelaran 2 

56 & 30 L SMA 

Ketua BD 53 L SMA 
Wakil ketua JP 54 L SMA 
Sekertaris RS 25 P SMA 
Bendahara IT 27 P SMA 
Marketing AD, YN, 

NR 
26,25,28 L/P SMA 

Reseptionist SM, MN, 
IM 

27,28,32 L SMA 

Penitipan barang NR, AG 34,37 L SMA 
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Homestay AP 40 L SMP 
Outbond RA 27 L SMA 

Omah outbond KJ, FR, AT 34,29,36 L SMA 
Kamar mandi SP, YT 36, 38 L SMP 
Perlengkapan DS 49 L SMA 

Humas ET, EM 32, 29 L SMA 
Transportasi DR 35 L SMA 

Acara AS 25 L D3 
Keamanan TM, AS 27,25 L SMA 

Sumber : Arsip pengelola Sekertariat Wirawisata 

Selain itu sekertariat wirawisata memiliki program kerja dalam 

menjalankan oragnisasinya, yaitu mengelola potensi wisata dengan membuka 

tempat-tempat yang berpotensi dijadikan sebagai objek wisata, mempererat 

kerjasama dengan instansi terkait untuk mengembangkan potensi alam sekitar, 

dengan melaksanakan program kerja yang telah tersusun dapat meningkatkan 

kerjasama antar kelompok, dan tetap melestarikan budaya lokal agar eksistensi 

nya tetap terjaga. Adapun masyarakat yang terlibat menjadi pengelola atau 

anggota sekertariat memiliki tugas atau usaha ekonomi sebagai berikut:  

Tabel 14. Data Usaha Pariwisata Sekertariat Wirawisata 

 Jenis Usaha  
 Armada dan 

Driver  
Usaha Kuliner  Usaha  

Kepemanduan 
Jenis Kelamin  L  12  50 

P  - 6 - 
Rentang usia 

(tahun) 
20-40 - - - 
41-60 12 - - 
61-80 - - - 

Pendidikan  Sd  2 - 8 
Smp  6  1 15 
Sma  4 5 26 
D3  - - 1 

Alamat asal  Gelaran 1 5 6 21 
Gelaran 2 4 - 18 
Karanglor  - - 2 
Ngringin  - - 1 
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Bulu  - - 1 
Gunungbang  - - 2 
Banyubening  1 -  

Grogol  1 - 3 
Karangmojo  1 - 2 
Luar Desa 
Bejiharjo  

- - - 

Sumber : Arsip pengelola Sekertariat Wirawisata  

Hasil data pengelola usaha di wirawisata diatas menunjukkan bahwa 

mayoritas berasal dari dusun gelaran 1 dan gelaran 2. Dari data tersebut 

menujukkan bahwa masyarakat yang berdomisili dekat dengan sekertariat 

wisata dan goa pindul dalam pengelolaan wisata. Pada jenis usaha 

kepemanduan, latar belakang pendidikan yang dimiliki pengelola berbeda-beda 

mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga D3. Karena ada nya perbedaan dari 

tingkat pendidikan tersebut menimbulkan kesenjangan oleh karena itu adanya 

pelatihan keterampilan dari lembaga maupun swadaya.  

Sekertariat wirawisata menawarkan paket wisata yaitu paket wisata goa 

pindul, wisata sungai oyo, wisata goa si oyot, paket kuliner berupa sajian 

tradisional maupun sesuai dengan permintaan dari pengunjung, paket offroad, 

paket homestay sehingga pengunjung mendapatkan pengalaman menginap, 

paket dokumentasi berupa jasa fotografer selama berwisata, paket outbond dan 

paket kesenian berupa gejog lesung, wayang beber, wayang sada, campusari 

dan jathilan bisa juga sesuai dengan permintaan pengunjung. Adapun paket 

outbond yang akan ditawarkan untuk pengunjung yakni flying fox, fun games 

dipandu dengan trainer dan guide yang sudah berpengalaman yang didukung 

denga adanya fasilitas dan layanan tambahan berupa wedang pindul. 
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3) Kelompok Tani Sari Bumi   

a) Profil Kelompok Tani Sari Bumi  

Kelompok tani sebagaimana dijelaskan dalam SK Mentri Pertanian Ri 

No. 88/ ktps/ 01.210/ 12. 1999 tertanggal 1 desember 1999 adalah kumpulan 

petani atau nelayan yang terikat secara nonformal atas dasar keserasian, 

kesamaan kondisi lingkungan (social, ekonomi, sumberdaya), keakraban, 

kepentingan bersama, dan saling percaya mempercayai, serta mempunyai 

keinginan untuk mencapai tujuan bersama.  

Kelompok tani bumi lestari ini berdiri tanggal 17 juni 1977 dilatar 

belakangi oleh adanya potensi alam, salah satu tombak mata pencaharian 

masyarakat Desa Bejiharjo, mendirikan sebuah kelompok masyarakat yang 

ingin maju, dan berdaya saing dengan usaha dirintiskan. Kelompok tani sari 

bumi termasuk kelompok yang tertua di Desa Bejiharjo. Dan menjadi salah 

satu kelompok tani dengan yang mengembangakan padi organik. Dikarenakan 

kawasan Karangmojo, Bejiharjo dinilai berpeluang untuk pengembangan 

pertanian padi sawah organik.  

b) Visi, misi dan tujuan  

Adapun visi, misi, dan tujuan dari kelompok tani ikan minolestari 

sebagai berikut:  

a) Visi : berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 

b) Misi : mengingkatkan mutu hasil padi, meningkatkan pendapatan 

keluarga dan mendorong anggota mengenali potensi diri. 
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c) Tujuan : menjadikan masyarakat yang sejahtera, membantu pemerintah 

mengurangi kemiskinan, dan meningkan perekonomian. 

c) Kepengurusan Kelompok Tani Sari Bumi 

Kepengurusan kelompok tani sari bumi ini terdiri dari ketua, sekertaris, 

bendahara, anggota, seksi usaha, seksi pemasaran, seksi imtek, seksi perikanan, 

seksi pertenakan, seksi p3a dan seksi saprodi. Dimana setiap pengurus 

memegang fungsi dan tugasnya masing-masing. Kelompok tani sari bumi 

memiliki kurang lebih 309 orang anggota dengan luas lahan yang bervariasi.  

Tabel 15.  Struktur Kelompok Tani Sari Bumi 

Jabatan Nama Usia Jenis Kelamin Pendidikan 
Penasehat Kepala dukuh 

gelaran 1 dan 2 
35 L SMA 

Pembina Dinas pertanian 
kab.gunungkidul 

- - - 

Ketua SP, SS  72 , 68  L SMA 
Sekertaris MW,TW  52 , 56  L SMP 
Bendahara SP, SR 58 , 54 P SMA, SMP 

Seksi Saprodi PD, KR  67 , 58 L SMP 
Seksi P3a SR, AY 52  P SD 

Seksi Imtek ST  67 L SMA 
Seksi Periknan ST  67 L SMA 

Seksi Perternakan TM, MT   L SD 
Seksi pemasaran  Kwt  - - -  

Sumber : Arsip Pengelola Kelompok Tani Sari Bumi 

Berdasarkan gambar struktur organisasi dan tata kerja kelompok Tani 

Sari Bumi di Desa Bejiharjo diatas, dapat dijelaskan bahwa posisi tertinggi ada 

pada ketua. Berdasarkan penjelasan fungsi dan tugas masing-masing, yaitu:  

1) Ketua mempunyai tugas sebagai pemimpin dan penanggung jawab 

kelompok tani sari bumi. Fungsinya untuk memimpin dan 

mengendalikan semua kegiatan kelompok tani sari bumi dan 
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mengadakan koordinasi dengan pengurus yang lain dan bertanggung 

jawab atas laporan kelompok tani sari bumi. 

2) Sekertaris mempunyai tugas membantu ketua dalam menyelenggarakan 

administrasi. Sekertaris mempunyai tugas dan fungsinya yakni 

menyelenggarakan administrasi surat, menyurat, arsip pendataan.  

3) Bendahara mempunyai tugas menggerakkan administrasi keuangan dan 

penyimpanan uang. Untuk melaksanakan tugas tersebut bendahara 

mempunyai tugas. Menyelanggarakan pembukuaan, penyusunan 

laporan, keuangan, dan penyimpanan uang.  

4) Seksi usaha mempunyai tugas mengembangkan usaha baik usaha 

anggota maupun usaha kelompok, meliputi merencanakan usaha 

kelompok, membantu merencanakan usaha anggota kelompok, dan 

mengadakan kerjasama antar kelompok tani dengan lembaga ekonomi.  

5) Seksi pemasaran mempunyai tugas dan fungsi memantau dan 

melaksanakan kegiatan pemasaran hasil dari kelompok tani sari bumi 

yang dibantu oleh para anggota.  

Selain itu kelompok tani sari bumi memiliki kelompok kegiatan dalam 

menjalankan organiasinya, anatar lain yaitu peternakan, perikanan, perkebunan 

atau hutan, pengolah hasil pertanian, pht, kelompok wanita tani, p3a, kelompok 

tehnik pert, simpan pinjam dan koprasi tani. Kelompok tani sari bumi 

mengadakan pertemuan setiap sebulan sekali untuk mengevaluasi setiap 

perkembangan kelompok atau setelah mendapatkan pelatihan dari pemerintah 

maupun swadaya. 



122 
 

2. Kapasitas Jejaring Perkelompok 

a. Kelompok Wisata Dewa Bejo  

1. Kapasitas Jejaring Pada Kelompok Wisata Dewabejo  

Penelitian ini melakukan penggalian data melalui teknik observasi, 

wawancara dengan fokus penelitian mengenai jejaring sosial yang di miliki 

oleh kelompok usaha wisata dewabejo. Pada bagia ini akan dideskripsikan 

mengenai peran jejaring pada kelompok usaha, organisasi yang terlibat pada 

pengelolaan wisata, proses berjejaring, peran kontribusi jejaring terhadap 

kelompok wisata.  

a. Peran Jejaring Pada Kelompok Wisata Dewabejo 

Kelompok usaha harus memiliki kapasitas jejaring sebagai kemampuan 

berkomunikasi dan usaha untuk mencapai suatu dengan tujuan yang sama, 

lebih memfokuskan pada aspek ikatan antar simpul yang bisa berupa orang 

atau kelompok. Kapasitas jejaring tidak hanya berorientasi pada kemampuan 

manusia saja, akan tetapi mencakup keseluruhan lingkup organisasi atau 

kelompok yang terdiri dari strategi pencapaian,  dan sumber daya. Peran 

jejaring sosial untuk kelompok usaha sendiri berperan penting baik ranah 

individu, kelompok dan institusi, dimilikinya jejaring sosial dalam kelompok 

usaha untuk mempertahankan bahkan peningkatan sebuah kelompok usaha.  

Jejaring sosial dalam kelompok usaha menjadi bagian penting  karena 

untuk tercapainya tujuan sebuah usaha meningkatnya kapasitas fisik dan non 

fisik sebuah usaha, serta terjadinya perubahan yang lebih maju. Keterlibatan 
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pelaku usaha atau pengelola kelompok usaha dalam memenuhi kebutuhan 

sebuah kelompok usaha dalam mengembangkan usaha nya secara keseluruhan. 

Demikian hal nya pada kelompok usaha di Desa Bejiharjo ini. Berdasrkan hasil 

penelitian peran jejaring untuk kelompok usaha yakni mengembangkan 

usahanya. Kesadaran akan pentingnya jejaring bagi kelompok usaha yang 

menyongsong kemajuan sebuah usaha   

Hasil wawancara peran jejaring pada sebuah usaha dapat dilihat pada 

hasil wawancara kepada AS berikut. “Peran jejaring, pada sebuah kelompok 

usaha atau sekertariat dewabejo untuk mengembangkan usaha melalui 

kerjasama dari pihak internal dan eksternal dan sinergi. Menjalin hubungan 

dengan anggota kelompok agar kompak, ikatan sesama kelompok usaha 

maupun individu harus kuat cara nya kalau kami disini mengadakan 

perkumpulan mbk. Dan jejaring  itu bagaimana di terapkan tergantung 

pengelola kelompok wisata nya juga” (CW, AS,21februari 2019). Istilah peran 

menekankan adanya kontribusi atau suatu sikap dan prilaku dalam menjalin 

hubungan yang erat antara kelompok usaha wisata, kelompok tani dengan 

instansi lainnya.   

Implikasi kesadaran akan pentingnya membangun jejaring pada 

kelompok usaha selain membantu mencari relasi dan mengembangkan 

hubungan relasi menjadi sesuatu yang kongkrit dalam sistem penjamin kualitas 

sebuah organisasi atau kelompok usaha. Keterlibatan pengelola kelompok 

usaha dan masyarakat dalam jejaring sosial tidak hanya bersifat teknis dengan 

mengunakan tenaga saja. Namun, melalui diskusi-diskusi, bertukar pemikiran, 
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berbagai informasi untuk peningkatan kualitas keterlibatan pengelola dan 

masyarakat di kelompok usaha Desa Bejiharjo itu dengan dikusi, bertukar 

informasi itu sudah merupakan sebuah perapan jejaring sosial. Sebagaimana 

yang dikemukakan salah seorang informan tentang peran pelaku usaha pada 

jejaring sosial. Senada dengan pernyataan yang di atas, dilanjutkan dengan 

pernyataan WS. 

Penting emang peran jejaring terhadap sebuah kelompok usaha, 
contoh kecil nya saja mbk, kalau kita menjalin jejaring dengan 
kelompok wisata yang sudah lebih dulu maju kita bisa sharing, dan 
dapet informasi baru, tapi yang utama bagaimana peran pelaku usaha 
itu sendiri menerapkan jejaring pada kelompok nya, guna nya untuk 
melindungi agar sebuah usaha itu tetap eksis Kalau disini jejaring 
sudah diterapkan pada tahun 2012 . (CW,WS 23 februari 2019)   

 
Pengelola kelompok usaha memiliki peran sebagai pelindung dan 

mengawasi jalan nya sebuah usaha. Jika terjadi permasalahan terhadap 

kelompok usaha maka pengelola atau ketua yang mengawali dalam 

penyelsaian permasalahan. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan jejaring 

di kelompok usaha tidak hanya dengan pengelola saja, namun dengan anggota 

kelompok, dan masyarakat. Oleh sebab itu dari pandangan pengelola wisata 

menjelaskan bahwa,  

Peran untuk menjalin sebuah hubungan dengan orang, organisasi itu 
tidak hanya ketua atau pengelola nya saja, akan tetapi seluruh bagian 
dari kelompok usaha itu sendiri mulai dari anggota, bagian marketing 
dan lain sebagainya. Karena kita tidak hanya menerima informasi atau 
komunikasi dari satu arah saja, itu bakal tidak berkembang. (CW, BG, 
20 februari 2019) 

 
Saat ini peran jejaring untuk kelompok usaha di Desa Bejiharjo sangat 

penting dalam mengembangkan sebuah usaha dan berdasarkan hasil 

wawancara tersebut peran jejaring dan peran pelaku usaha di Desa Bejiharjo 
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sudah dilakukan melalui kegiatan sosial yang ada di komunitas wisata maupun 

organisasi lainnya untuk mendapatkan peluang dan informasi.  

Adanya suatu jaringan sosial diantara pelaku wisata dalam kesepakatan 

menentukan harga tiket, dan berkoordinasi untuk kedatangan pengunjung. 

Seperti yang dikatakan oleh salah satu anggota kelompok wisata salah satu nya 

mengungkapkan bahwa,  

Iya mbk, kami disini juga berkoordinasi dengan sekertariatan wisata 
lainnya dalam hal harga tiket tapi kadang ada yang melanggar juga 
mbk, misal harga tiket sudah ditetapkan, tapi masih ada yang 
menaikan harga tiket, koordinasi pengaturan para pengunjung wisata 
dan pengelolaan obyek wisata. dan kerjasama dengan biro perjalanan 
bentuk kerjasama nya untuk meningkatkan pengunjung mbk.(CW, 
WS, 23 februari 2019).  
 

Lebih lanjut lagi dengan pernyataan yang sama yakni, 
 
Selain dengan sesama pelaku usaha kami juga menjalin kerja sama 
dengan pihak ekstrenal mbk, seperti dengan bank, bentuk kerjasama 
nya bank ini ingin membantu mengembangkan wisata goa pindul, 
pemerintah juga mbk.(CW, WS, 23 februari 2019) 
 

Kelompok usaha melaksanakan kerja sama pada pemerintah, bentuk 

kerja sama yang dilakukan yakni pengawasan dari unsur pengawasan ini 

pemerintah turun jika ada keluhan dari pengunjung jika ada suatu hal yang 

melanggar, saat ini pemerintah sudah mengawasi lokasi obyek wisata, apalagi 

ketika libur dan ramai pengunjung. Melestarikan lingkungan dan budaya dalam 

hal ini kelompok wisata bekerjasama dengan dinas perikanan untuk 

menaburkan benih ikan agara kebersihan air di goa pindul terjaga, melakukan 

penanaman pohon di sekitar wisata, dan kegiatan bersih-bersih sungai oyo. Dan 

mengembangkan kegiatan seperti penanamn seribu pohon, selanjutnya 

pernyataan tersebut juga di didukung oleh “AS”, 
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Kami disini selain bekerjasama dengan sesama pelaku wisata, 
menjalin kerjasama dengan pemerintah desa dan dinas pariwisata, 
bentuk kerjasama nya dalam pembinaan dalam bentuk menurukan 
berberapa staf nya untuk turun ke lapangan dan pelatihan pemanfaatan 
media sosial tepat guna. Kerja sama dengan CSR kabupaten dalam hal 
pelatihan untuk pemandu, dan dinas perikanan bentuk kerjasama 
dalam menebarkan ikan di goa pindul, kerjasama ini tidak adanya 
MoU mbk. (CW,AS,21 februari 2019) 
 

Hal ini terlihat adanya kelompok usaha terus memperluas jaringan 

dengan pihak lainnya dengan  berbagai pihak, seperti kerja sama dengan 

sesama pelaku usaha, biro perjalanan, CSR, pemerintah desa, dinas pariwisata 

sebagai regulator wisata, dan dinas perikanan dalam meningkatkan usahanya. 

Kerja sama tersebut didasari karena adanya kepentingan yang memiliki tujuan 

yang sama yang mana telah disepakati dan saling membutuhkan antar 

kelompok usaha.  

Hasil penelitian diatas menyimpulkan bahwa peran pelaku usaha pada 

bagian marketing untuk mengembangkan jejaring yang dibangun sangat 

penting, jaringan sosial yang informal terjadi diantara pihak-pihak internal 

yaitu antara pelaku usaha dengan pelaku usaha, pelaku wisata dengan 

pemerintah, dan sesama anggota kelompok salaing berkoordinasi dan membagi 

informasi baru. Jaringa sosial formal terjadi diantara kelompok wisata dengan 

pihak eksternal seperti bank dan pemerintah. Jaringan antara pelaku usaha, 

dengan sosial pihak internal terjadi melalui suatu interaksi sosial yang lama 

dan mendalam. Sementara jaringan kelompok usaha dengan bank dan 

pemeritah berdasarkan aturan-aturan birokrasi perbankan dan pemerintah. 

Pembentukan jaringan pelaku usaha dengan pengunjung dan biro perjalanan 
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terjadi melalui mekanisme biro perjalnan terlebih dahulu, dan melalui media 

sosial. Jaringan pelaku usaha dengan usaha lainnya di kukuhkan dengan 

melalui pokdarwis dewabejo. Pokdarwis tersebut menjadi wadah kerja sama 

dan gotong royong diantara mereka.    

b. Organisasi Yang Terlibat Pada Pengelolaan Kelompok Wisata 

Adapun organisasi yang terlibat dalam pengelolaan kelompok wisata 

untuk mengembangkan kelompok usaha yakni wisatawan atau pengunjung 

karena dengan adanya pengunjung penigkatan pendapatan kelompok usaha 

meningkat, dan menjaga keberlanjutan sebuah wisata dengan wisatawan 

mematuhi peraturan-peraturan yang ada, masyarakat yang berperan menjaga 

kelestarian dan membagi pengetahuan lokanya sehingga pembuat keputusan 

dapat membuat keputusan lebih dan minimal konflik. Sebagaimana 

dikemukakan oleh informan BG. 

disini merata yang terlibat dari masyarakat Desa Bejiharjo, Dan peran 
dari masyaakat juga menjaga kelestarian alam dan budaya mbk, 
Pemerintah desa, pemerintah pariwisata, bumdes pada ketiga itu yang 
terjadinya regulasi pada kelompok wisata mbk, kalau bank yang 
membantu dalam hal modal. (CW, BG,20 februari 2019).  
 

Dilanjutkan dengan pelaku utama adalah orang-orang yang penting pada suatu 

bidang tertentu pada pengelolaan wisata  yang dikemukakan oleh AS yakni,  

 
Tentunya pengunjung atau wisatawan mbk karena dengan banyak nya 
kedatangan wisatawan penunjang pendapatan kelompok wisata dan 
keberlanjutan wisata itu sendiri mbk. Harapan kami dengan ada nya 
kelompok wisata ini bisa membuka lapangan pekerjaan agar bisa 
membantu mengurangi angka pengangguran di masyarakat Desa 
Bejiharjo. Ada juga perusahanan dari minuman mbk untuk membantu 
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pembuatan saran dan prasarana kelompok seperti pembuatan gapura. 
(CW,AS,21februari 2019) 
 

Organisasi yang terlibat dalam pengelolaan kelompok wisata adalah 

pihak yang memiliki peran penting dan terlibat secara langsung dalam 

perencanaa dan pengelolaan pariwisata yakni wisatawan, masyarakat lokal, 

pemerintah, kelompok wisata lainya. Hal diatas menunjukkan tanpa adanya 

wisatawan atau pengunjung, wisata akan sepi dan tidak mendapatkan 

pendapatn dan tentunya bukan pariwisata jika tidak ada wisatawannya. 

Pengunjung juga memiliki tanggung jawab dalam mematuhi peraturan wisata.  

Selanjutnya individu dalam pengembangan desa wisata dewabejo adalah 

pihak-pihak yang berperan dalam pengelolaan wisata anggota pokdarwis, 

tokoh masyarakat, petani sari bumi, pengelola homestay, pedagang. Kapasitas 

individu adalah kemampuan individu dalam mengelola desa wisata goa pindul. 

Kapasitas individu dalam mengembangkan potensi wisata sebagai peluang 

wisata sesuai dengan kapasitas dan peran yang dimiliki individu. Sebagian 

anggota kelompok wisata belum memiliki pengetahuan mengenai pegelolaan 

desa wisata pada saat belum bergabung sebagai anggota kelompok wisata. 

untuk meningkatkan kapasitas anggota kelompok mereka mendapatkan 

pelatihan yang diadakan baik oleh pokdarwis maupun dinas pariwisata.  

Beberapa anggota kelompok dewabejo mengungkapkan bahwa mereka 

menganggap kapasitas individu dalam berjejaring sesuai dengan bidangnya dan 

kemampuan individu dalam mengembangkan wisata tidak hanya anggota 

kelompok wisata dan organisasi formal saja namun bisa dari petani sari bumi, 

pengelola homestay dan pedangan makanan. 
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Iya kalau kemampuan dari individu selain anggota kelompok dalam 
mengembangkan desa wisata ini, ada petani sari bumi disini hubungan 
nya dalam hal untuk keindahan desa, agar bisa di nikmati pengunjung, 
dan jika ada pengunjung yang pesan paket live in atau paket edukasi 
jadi sambil menanam di sawah. (CW,WS,23 Februari 2019) 
 

Selanjutnya pada hal yang sama, dikemukakan oleh WS,  

Jadi tidak yang mengelola wisata tidak hanya dari organisasi saja 
mbk, dari individu yang ada di Desa Bejiharjo juga, ya seperti barusan 
saya bilang mbk, petani sari bumi, pedagang makanan, cinderamata, 
pengelola homestay, anggota pokdarwis. Termasuk juga anggota 
dewabejo sih mbk. (CW,WS,23 Februari 2019).  
 

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelompok wisata tidak hanya dari 

sebuah organisasi dan pemerintah saja, namun bisa dari individu. 

Pengembangan potensi wisata dapat dilihat dari bagaimana masyarakat 

mengenali potensi yang ada di desanya dan adanya kesadaran masyaakat untuk 

mengembangkan potensi tersebut menjadi peluang.  

c. Pola Jejaring Yang Dibangun di Kelompok Wisata Dewabejo  

Jaringan yang terbentuk pada kelompok wisata dewabejo terdiri dari 17 

aktor dengan visualisasi seperti  gambar 2,  gambar tersebut menunjukkan 

bahwa masing-masing aktor memiliki hubungan timbal balik yang sinergis. 

Adapun aktor yang meliputi oragnisasi masyarakat, lembaga, pemerintah,  

bank, dan biro perjalanan. Aktor  yang memiliki peran tinggi  dan memiliki 

ikatan yang erat ditandai dengan simbol; warna biru sedangkan simbol dengan 

warna putih tidak memiliki ikatan yang erat. Tugas kelompok wisata dewabejo 

pengaruh pada masyarakat Desa Bejiharjo sebagai wadah dan penggerak 

pemberdayaan masyarakat mulai dari pelatihan yang di lakukan oleh 



130 
 

pemerintah dan instansi lainnya, pendampingan kepada masyarakat sasaran dan 

pengelola wisata. Pemerintah desa, dan dinas pariwisata sebagai koordinator.  

 

Gambar 3. Jaringan Kelompok Wisata Dewabejo 

Pada tahap-tahap pembentukan jaringan di kelompok wisata dewabejo 

pertama-tama yakni melalui pelatihan di komunitas dan dinas pariwisata 

sekabupaten gunungkidul, mengenai materi jejaring sosial melalui media. 

Materi di sampaikan oleh dinas pariwisata dan ketua komunitas HPI. Anggota 

yang mengikuti platihan terkait jejaring ini yakni devisi marketing, selaku 

tugas pemasaran. Setelah materi diterima tahap selanjutnya yakni 

mempraktekkan nya di lapangan dengan mengikuti sharing di berberapa 

komunitas, dengan begitu mendapatkan info yang baru terkait relasi atau biro 

perjalanan. Namun tahap proses belajar tidak hanya pada pelatihan dari 

pemerintah dan komunitas saja, pengelola wisata tetap melajar secara mandiri 
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dengan cara melihat dari media internet youtube dan sharing dengan 

masyarakat atau teman yang paham terkait jejaring.  

Pertemuan masyarakat yang biasanya hanya kumpul-kumpul biasa 

sekarang  sudah menjadi media belajar untuk sharing edukasi tentang usaha 

yang sedang atau akan dilakukan. Misal ada warga yang memilik mobil box 

digunakan untuk bekerja sebagai antar jemput pengunjung wisata dari 

sekertaiat wisata sampai kali oyo. Karena sejatinya jejaring menjadi energi 

penopang keberlanjutan sebuah usaha dan bertahannya ekonomi suatu 

masyarakat. Tahap-tahap pemberdayaan terkait jejaring dapat berjalan dengan 

lancar apabila setiap aktor-aktor yang terkait memiliki kemampuan 

membangunjaringan baik. Selain melakukan penelusurran jejaring yang telah 

diuraikan di atas, peneliti juga melakukan studi wawancara, observasi dan 

dokumentasi untuk meningkatkan validitas data.  

Hasil wawancara yang menguatkan eratnya antara program 

pemberdayaan dengan berberapa aktor dapat dilihat dari hasil wawancara 

kepada BG berikut. “Kelompok wisata dewabejo salah sau tempat bertahannya 

ekonomi masyarakat Desa Bejiharjo, kalau ada kegiatan untuk masyarakat 

Desa Bejiharjo sendiri kami support  misalnya kegiatan bantuan sosial, 

pengajian dan pendidikan”. (CW,BG 20februari2019). Pada hal ini kelompok 

wisata dewabejo salah satu tempat pnompang nya ekonomi masyarakat yang 

artinya masyarakat bergantung pada kemajuan suatu usaha. Hubungan yang 

erat antara kelompok wisata dengan masyarakat Desa Bejiharjo. Tabel 17 ini 

menunjukkan bentuk aspek kerjasama kelompok wisata dewabejo dalam 
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mengembangkan jejaring untuk peningkatan pengunjung, permodalan, 

akomodasi, pendidikan, transportasi, keamanan, peningkatan keterampilan dan 

lain sebagainya. 

Tabel 16. Aspek Kerjasama Kelompok Wisata Dewabejo 

Kelompok Wisata Dewabejo  
Aspek Kerjasama  Pola Jejaring  Cara 

Membangun 
Jejaring  

Pengunjung atau 
wisatawan  

Komponen 
penting untuk 
kelompok wisata 
yakni sumber 
pendapatan dari 
suatu pariwisata  

Horizontal  Melalui pertemuan 
(komunitas), 
sharing dialog, 
komunikasi 

Modal  BRI, BPD, PNPM 
bentuk kerjasama 
simpan pinjam 
pada kelompok 
usaha  

Vertikal  Komunikasi intens 

Akomodasi  Hotel neo, 
homestay 

Horizontal  Dengan 
komunikasi efektif 

Transportasi atau 
biro perjalanan 

Saran pendukung 
dalam 
meningkatkan 
industri pariwisata, 
dalam bentuk 
mempromosikan 
wisata dengan cara 
melakukan 
kunjungan ke 
skolah, kantor, 
instansi 
pemerintah dan 
masyarakat.  

Horizontal  Sering 
berkomunikasi, 
bertemu di fotum-
forum pertemuan 

Keamanan  SAR kabupaten 
gunungkidul. 
Polsek dan polres  

Horizontal  Berkomunikasi 
efektif 

Regulasi  Dinas pariwisata 
dan BUMDES  

Horizontal  Berkomunikasi 
efektif  

Peningkatan 
kemampuan  

Lembaga kursus, 
pemerintah desa 

Horizontal  Komunikasi 
efektif 

Media sosial  Web, instagram, Horizontal  Dengan 
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whatssapp, 
facebook 

networking 

Devisi perbidang 
di kelompok 
dewabejo  

Sesaama Anggota, 
ketua bidang, 

Horizontal  Komunikasi 
dialogis 

Masyarakat lokal  Pemerintah Desa 
Bejiharjo, 
pokdarwis, 
kelompok tani 

Horizontal Komunikasi 
efektif 

 
Tabel 16 menunjukkan jalinan jejaring, pola jejaring, aspek mitra, dan 

cara membangun jejaring salah satu nya dengan bergabung di komunitas 

wisata, sharing dengan teman yang sudah berpengalaman, perkumpulan desa 

seperti arisan, acara kendurenan melalui pembiasaan pelaku wisata melalui 

interaksi dan komunikasi bersama saudara, teman, tetangga, lingkungan tempat 

tinggal memiliki tujuan yang sama yakni melalui kerjasama. Jejaring sosial 

merupakan cara untuk mengembangkan sebuah usaha. Mayoritas pola jaringan 

yang terbangun karena adanya kepentingan dan sama tujuannya, oleh karena 

itu pola horizontal yang terbentuk di kelompok wisata dewabejo. Adapun cara 

membangun jejaring sosial dalam kelompok dengan pihak internal maupun 

eksternal dengan melakukan komunikasi efektif dan interaksi intens agar 

hubungan yang dilakukan erat.  

Jaringan yang terbentuk sesama anggota kelompok dengan berbeda 

bidang kerja, sesuai dengan kapasitas kemampuan individu. Anggota kelompok 

dengan berbeda bidang membangun jaringan berdasarkan kedekatan emosional 

serta kenyataan bahwa sesama anggota kelompok wisata tersebut berasal dari 

satu kampung dan memiliki hubungan keluarga. Jika jaringan antar anggota 

kelompok akan terjadi sistem tolong menolong, saling terbuka satu dengan 
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lainnya dan untuk mempermudah saling bertukar informasi. Selain itu 

hubungan jaringan antar pelaku wisata dengan sekertariatan lainnya, jika antar 

pelaku wisata jaringan nya sudah terbentuk, akan terjadi sistem pengelolaan 

wisata,  pinjam meminjam seperti ban, pelampung. Sebagaimana yang di 

utarakan oleh informan “AS”,  

Bentuk hubungan jaringan yang dilakukan dengan sesama anggota itu 
ya kalau misale mbk anggota yang tidak bisa hadir karena sakita atau 
halangan lainnya itu digantikan dengan teman lainnya dulu, karena 
disini kan sistem kerja nya sudah dibagi perbidang mbk sesuai dengan 
kemampuan individu nya mbk. Kalau jaringan dengan sesama 
sekertariat wisata itu kaya hal dalam berkoordinasi tentang 
pengelolaan wisata, pelestarian wisata, koordinator peraturan untuk 
pengunjung dan tolong menolong kaya pinjam ban, atau pelampung 
kalau di sekertariat kita ke kurangan mbk. (CW, AS, 21 februari 
2019). 
 

Hal diatas dikuatkan dengan pernyataan dari GN selaku anggota kelompok,  

Iya mbk disini nilai gotong royong nya besar, kalau ada teman sakit 
iya di jenguk mbk. Kalau ada teman yang perlu bantuan dalam 
kekurangan tenaga, misal dalam tim pemandu dia kurang jadi kami 
yang gantikan mbk. Sesama anggota sekertariat lain kami juga saling 
tolong menolong mbk, kalau ada informasi apa gitu, iya teman lainnya 
dikasih tau kok mbk, karena kan kita ini masih peran masyarakat Desa 
Bejiharjo mbk, bahkan ada diantara kami disini masih saudara mbk, 
kaya pak BG dan mas AS itu masih keluarga mbk. (CW, GN, 22 
februari 2019). 
 

Hasil dari wawancara diatasa dapat disimpulkan bahwa jaringan yang 

terbentuk dengan sesama anggota kelompok dan sesama sekertariat wisata 

lainnya, adapun bentuk jaringan yang terbentuk karena sama-sama memiliki 

peran seabagai masyarakat Desa Bejiharjo dengan daerah yang sama dan 
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saudara. Proses jaringan terjadi dalam hal pinjam meminjam alat pelampung, 

ban, gotong royong dan koordinasi tentang peraturan wisata.  

Jaringan antar pelaku usaha dengan pengunjung wisata akan 

mempermudah pelaku wisata untuk mendapatkan pendapatan sebuah 

kelompok usaha dan mempermudah predikisi kebutuhan pengunjung ketika 

berwisata ke goa pindul, karena dari jaringan dengan pengnjung, para pelaku 

wisata akan memperoleh informasi tersebut.  

Jejaring sosial dalam kelompok wisata dewabejo dalam usaha atau 

peningkatkan ekonomi tidak terlepas dari adanya upaya jalinan kerjasama 

antara aktor yang memiliki kesamaan tujuan dan kepentingan. Antara pihak 

yang mencakup pelanggan, mitra, pemerintah, asosiasi, media massa, dan 

industri. Kelompok wisata membangun jejaring dengan pihak lain agar dapat 

menarik pengunjung wisatawan baik domestik maupun maupun manca. 

Adapun pola jejaring selama ini yang dibangun horizontal yang mana pelaku 

wisata dan relasi membagun dikarenakan sama-sama saling menguntungkan. 

Sebagaimana yang di kemukakan oleh informan yakni AS.  

“Kalau disini kerjasama dengan dinas perikanan, contoh nya dinas 
perikanan dengan menyebar ikan di goa pindul, untuk rantai makanan 
agar kotoran dari kalilawar tadi dimakan oleh ikan. Penyebaran ikan 
nya pasti setiap setahun dua kali mbk, secara gratis itu bentuk 
kerjasama kami dengan dinas perikanan. Kemudian dinas pariwisata 
itu bentuk kerjasama dengan kami memberikan pelatihan, pelatihan 
terkait jejaring juga, untuk mengembangkan wisata sendiri, bagaimana 
startegi pemasaran yang baik, berbagi info terkait jejaring, kalau 
sekarang kita belajar nya sudah jejanjang yang lebih tinggi, bergabung 
dengan komunitas seyogyakarta. (CW, AS, 21 februari 2019).  
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Lebih lanjut dengan pernyataan yang sama,  
 

Pelatihan untuk pemandu, untuk bidang guide atau pemandu 
bekerjasama dengan organisasi guide dengan kali suci, goa jomblang. 
Yang kedua dengan dengan organisasi HPI (Himpunan Pramuwisata 
Indonesia), DPC gunungkidul, bentuk kerjasama nya yakni saling 
sharing, berbagi info hal-hal yang baru. Perusahaan teh javana sampe 
sekarang, bank bri bentuk nya simpan pinjam untuk anggota. 
Selanjutnya bentuk jejaring dengan kelompok wisata lainnya, itu 
sendiri ada seperti jika pemandu di tempat kami kekurangan, kami 
pinjam di kelompok wisata lainnya. Jika kerjasama dengan kelompok 
tani dulu kita pernah, dengan paket live in, jika ada tamu yang 
menginap pagi nya kami ajak jalan-jalan ke sawah, dan belajar 
bercocok tanam. Kami menerapkan jejaring dari awal kelompok 
wisata dewabejo berdiri mbk, awal nya kami belajar jejaring agar 
berkemabang dikenal masyarakat luar, itu kami belajar nya lihat di 
internet mbk, di youtube. Awalnya goa pindul ini kami buat seperti 
blife cave tambing”. (CW, AS, 21 februari 2019).  

 
Berdasarkan hasil wawancara saat ini, kelompok wisata dewabejo 

sebagai pelaku pemberdayaan belum melakukan kemitraan mendalam kepada 

pihak-pihak swasta. Mereka menjalin hubungan baik dengan bank untuk 

mendukung pembiayaan dan simpan pinjam, maupun dengan lembaga seperi 

SAR untuk pelatihan pemanduan, BUMDES, pemerintahan desa, perusahaan, 

dinas perikanan, dinas pariwisata dan lain sebagianya. Menurut asal muasal 

terjalinnya kerjasama kerjasama pada masyarakat berawal karena ada nya 

hubungan kekerabatan yakni rute pertama yang digunakan kepentingan-

kepentingan individu menuju kerjasama sosial. Mensiasati untuk membangun 

jejaringnya dengan memanfaatkan peluang jejaring sosial berupa arisan, 

pengajian dan simpan pinjam dengan basis kepercayaan satu sama lain. Hal 
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tersebut diutarakan oleh sebagian pengelola wisata dengan penafsirannya 

sendiri sebagai diungkapkan dalam pernyataan di bawah ini.  

“saya disini sudah bekerja lama sebagai pemandu, kemudian saya 
dirumah punya mobil box gitu, jadi mantu saya di minta buat kerja 
disini juga untuk bawa mobil, antar jemput pengunjung ke kali oyo. Ya 
lumayan mbk dari pada nganggur, kalau disini sistem kerjasama atau 
saling tolong menolong. Karena gak mungkin kalau sekertariat mau beli 
mobil. Dan istri saya juga jualan bakso didepan sekertariat dewabejo”. 
(CW, GN, 22 februari 2019) 
 

Dilanjutkan dengan ungkapan WS “iya kami membangun jejaring selain 

dengan masyarakat Desa Bejiharjo dan pemerintah desa maupun pariwisata. 

Kami membangun jejaring dengan biro perjalana, hotel juga tapi kalau hotel 

gak mesti, terus-terusan, mungkin kalau ada pengunjung yang mau ke goa 

pindul saja,  diluar daerah yogyakarta. Mengikuti group dikusi dan kami 

pernah mengikuti pameran wisata juga mbk tapi kalau yang pameran wisata ini 

jarang juga”  (CW,WS,23 februari 2019).  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa yang terjalin dengan hotel 

belum terjalin dengan erat dan terbatas dengan kemauan pengunjung ingin 

berlibur kemana. Namun, walaupun pengaruh dengan kegiatan pameran 

pariwisata diluar daerah yogyakarta  juga jarang bisa dikatakan belum erat 

ikatan jejaring, akan tetapi event seperti itu telah dirasakan dampak nya bagi 

kelompok wisata dewabejo dengan kedatangan pengunjung dari luar daerah.  

d. Peran Pelaku Usaha Dalam Mengembangkan Jejaring Sosial 

Peran dari pelaku usaha yakni membangun pola jaringan sosial dengan 

pihak internal dan eksternal, begitu yang diterapkan dengan kelompok 

dewabejo. Jaringan yang dibentuk bersifat informal sekaligus formal dengan 
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cakupan sekaligus internal dan ekstrenal. Pembentukannya melalui interaksi 

dan komunikasi yang mendalam. Di antara pelaku yang melahirkan adanya 

kepercayaan diantara mereka, yang merupakan modal sosial itu sendiri. 

Pokdarwis merupakan jaringan kerjasama di antara pelibat dari jaringan sosial 

internal yakni, sesama pelaku wisata. hal diatas diungkapkan oleh “WS” 

Iya kita sebagai pelaku usaha jika ingin usaha kita berkelanjutan, 
bertahan, dan berkembang perlu menerapkan jaringan sosial mbk. 
Karena usaha kita ini gak bisa berdiri sendiri tanpa ada bantuan dan 
kerjasama dengan pihak lainnya. (CW,WS,23februari2019) 

 
Membangun jaringan sebagai bentuk mempertahan kelompok wisata 

yang kita bangun. Adapun jaringan yang dibangun pada pihak internal dan 

eksternal. Selanjutnya, pernyataan tersebut juga di dukung oleh GN,  

Iya mbk, jaringan yang dibentuk tidak cukup jika hanya dari pihak 
internal aja, biar berkembang mendapatkan sumber daya, modal, 
pemasaran, sarana dan prasarana, infastruktur perlu juga kalau kita 
menjalin jaringan dari pihak eksternal. (CW, GN,22februari2019) 
 

Pelaku usaha telah melakukan berbagai upaya dalam membangun 

jaringan baik pada pihak intrenal maupun eksternal. Berbagai upaya tersebut 

merupakan wujud kemampuan berjejaring pelaku usaha untuk pengembangan 

kelompok wisata dewabejo.  

2. Proses Belajar Terkait Jejaring Sosial Di Kelompok Wisata Dewabejo 

Belajar dari mengikuti kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, belajar 

melalui grup diskusi, mengikuti pertemuan kegiatan dengan komunitas 

merupakan sebuah kegiatan menambah ilmu pengetahuan, menginggat, 

membuka pikiran baru atau membrikan berberapa tanggung jawab kerja. 
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Proses kegiatan belajar sebagai sebuah kebutuhan bagi orang dewasa disadari 

atau tidak disadari belajar menjadi pengembangan intelektual, pengembangan 

sikap, serta pembiasaan positif yang lain secara terus menerus dilakukan di 

masyarakat atau lingkungan kerja. Hal ini merupakan keberlangsungan belajar 

dengan harapan, kerabat, teman, sesama kelompok usaha, organisasi atau 

instansi menjadi mitra selain dalam meningkatan pengemabngan usaha juga 

menjadi peningkatan kualitas belajar dan diri setiap individu. Pada hasil 

penelitian ini membahas motivasi belajar anggota kelompok dewabejo, 

interaksi dan komunikasi saat proses belajar, mekanisme proses belajar dan 

sumber belajar. 

a. Bentuk Motivasi Belajar  

 Proses belajara terjadi karena faktor pemicunya bisa jadi dari pengalaman, 

motivasi karena melihat teman yang sudah berhasil, keterpaksaan karena tugas, 

karena adanya kepentingan. Pemicu belajar datang tidak secara langsung tetapi 

belangsung secara evolutif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan 

“GN” 

Apa ya mbk, kalau proses belajar terkait jaringan dari teman yang 
udah duluan belajar sih mbk, biasanya yang ikut kegiatan atau 
pelatihan dari luar itu bagian marketing mbk, kalau saya pernah nya 
ikut pelatihan pemandu, tapi selebihnya saya hanya dapat dari cerita 
teman-teman. (CW, GN,22februari2019) 
 

Selanjutnya pernyataan tersebut di dukung oleh “AS” 

Iya setiap yang kita lakukan ini kan sebuah proses belajar mbk, tapi 
kalau sekarang lebih memprioritaskan belajar yang emang lagi 
dibutuhkan, misal ini sekarang saya lagi perlu belajar mendesain 
gambar, untuk di muat di media terkait wisata, atau membuat konten 
yang menarik di web. iya kadang juga karena lihat orang yang sudah 
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lebih dulu maju usahanya juga termotivasi mbk.(CW, 
GN,22februari2019) 
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemicu belajar 

tergantung dengan iklim yang artinya sesuai dengan kebutuhan untuk 

mempelajari hal itu, yang mana hal itu dapat menyelesaikan tugas atau 

persoalan hidup mereka dan lingkungan yang mendorong untuk belajar hal 

yang baru. 

b. Pola Interaksi Dan Komunikasi Saat Proses Belajar 

Melalui pola interaksi dalam kelompok usaha dengan orang lain, 

komunitas, dan organisasi,  dalam komponen lingkungan sosialnya, 

heterogenitas pekerjaan, dan profesi secara langsung atau tidak langsung  

pengurus usaha akan melihat, mengalami, yang kemudian mengidentifikasi. 

Melalui keterlibatan yang disengaja ataupun tidak disengaja, pelaku kelompok 

usaha belajar melalui pengunjung sebagai bagian dari lingkungan sosialnya. 

Pada kesempatan kali ini pelaku kelompok usaha memiliki keterampilan 

bagaimana memperlakukan pengunjung dengan baik, memberikan pelayanan 

yang terbaik. Sebagaimana di kemukakan oleh sorang informan tentang proses 

interaksi menurut WS“ kalau interaksi disini berjalan dengan baik, baik sesama 

anggota kelompok wisata, komunikasi dengan pengunjung mulai dari tutur kata 

yang baik, sopan, ramah dan membangun keakraban dengan pengunjung juga 

penting.” (CW,WS,23februari 2019). Adanya wujud membangun keakraban 

dengan pengunjung merupakan proses interaksi yang dilakukan di kelompok 

usaha dewabejo, yang terbangun atas dasar pelayanan yang utama untuk 

pengunjung kelompok dewabejo.  
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Bentuk intraksi antar individu dengan anggota kelompok usaha dewabejo 

ini melalui saling tukar kebaikan atau informasi dalam suatu kelompok, yang 

mana pola pertukaran ini sesuatu yang dilakukan dari kombinasi jangka pendek 

dan jangka panjang  dalam memberi semangat untuk membantu dan 

mementingkan kepentingan orang lain. Hal seperti ini jelas diperlukan nya 

proses interaksi yang baik. Sebagimana yang di kemukakan oleh salah satu 

anggota kelompok usaha dewabejo. “kalau dalam berkoordinasi dengan devisi 

satu dengan devisi lain nya itu harus yang jelas, misal saya sebagai pemandu 

ternyata tim pemandu kekurangan orang, saya harus segera lapor kepada 

penanggung jawab pemandu untuk mencarikan pemandu. Atau ada pemandu 

yang izin tidak bisa hadir, itu harus konfimasi dulu. Dari situ kita sudah bisa 

nilai bahwa komunikasi dalam berinteraksi seperti ini harus bagus dan jelas”. 

(CW, GN, 22 februari 2019). 

Proses interaksi yang terjalin di kelompok wisata DW dengan berbagai 

peran yang berbeda, karena dengan berbeda peran maka akan terjalin suatu 

pengetahuan baru dan mengarah pada kerjasama. Interaksi antar ketua 

kelompok dengan anggota kelompoknya terjadi ketika diperlukan misalnya 

dalam hal penyampaian informasi mengenai suatu masalah atau menyelesaikan 

suatu permasalahan tertentu. Sebagaimana diutarakan oleh informan WS,  

Komunikasi yang terjalin sesama anggota lainnya ya berjalan efektif 
mbk, satu sama lain saling berkordinasi kalau-kalau ada hal yang 
mendesak misal kekurang pemandu di hari sesni, karena ada yang gak 
masuk atau pengunjung pada hari itu ramai. Itu kan perlu 
dikomunkasikan dengan baik mbk. Kalau jalin komunikasi dengan 
ketua kelompok lancar juga kok mbk, iya kalau ada informasi 
mengenai wisata yang disampaikan, ada evaluasi perbidang tiap 
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bulanan nya mbk. Atau kadang ketua menyelesaikan permasalahan 
sama kami. (CW, GN, 23 februari 2019). 
  

Interaksi selain dengan ketua kelompok dan anggota kelompok, terdapat 

kepala desa dengan masyarakat utuk menyampaikan segala informasi pada 

warga nya, misalnya dalam kegiatan pelatihan dari pemerintah melalui kantor 

desa, seperti yang dikatakan oleh “BG”,   

Komunikasi disini tidak hanya sebatas anggota kelompok dewabejo 
saja mbk. Namun dengan pihak pemerintah desa juga kita tetap jalin 
komunikasi. (CW, BG, 20 februari 2019).  
 

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa keterampilan dalam 

berkomunikasi, berinteraksi sesama anggota, kepada pengunjung, dan relasi 

lainnya harus dengan cara memberikan pelayanan yang baik. Di klompok 

wisata dewabejo, pengelola wisata dibutuhkan memiliki keterampilan 

berkomunikasi apalagi pada devisi pemandau dan mareketing. Komunikasi 

yang dilakukan kelompok dewabejo dengan sesama anggota kelompok, ketua 

kelompok, pemerintah dan relasi. Berkomunkasi dengan pihak ekstrenal karena 

jarak jauh tidak menjadi pengahambat buat berkomunikasi, pelaku usaha 

menjalin komunikasi dengan menggunakan media sosial dan grup dialog.  

Pembiasaan yang berpola, dan berulang dilakukan dalam interaksi, 

komunikasi dan  kontak sosial secara dengan teman sesama kelompok, 

pengunjung, relasi, teman beda kelompok dan orang lain di lingkungan tempat 

tinggal merupakan sebuah proses untuk terjadinya sebuah kontinuitas proses 

belajar dalam jejaring sosial yang melibatkan seluruh aspek dan bidang dalam 
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sebuah kelompok yang mempengaruhi konstruksi sosial budaya dalam 

bersosialisasi maupun berprilaku.  

c. Mekanisme Dan Tahapan Proses Belajar 

 Lingkungan dan tempat kerja merupakan aspek yang menentukan dan 

keberadaannya tidak dapat diabaikan. Orang dewasa ketika belajar baik di 

lingkungan tempat kerja hingga belajar informal tentang tata nilai, norma, 

pengalaman, serta pengetahuan-pengetahuan bermasyarakat yang terjadi begitu 

saja atau alami. Segala aktivitas yang dilakukan dalam bekerja. Pengelola wisata 

dewabejo belajar selain melalui pelatihan, proses belajar nya dari bertanya dengan 

teman atau belajar dari pengalaman. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

informan yakni AS. “iya disini anggota kelompok dewabejo belajar tidak hanya 

dari pelatihan saja mbk, ada yang emang dia belajar sendiri terus sudah 

berpengalaman contoh nya mas WS, akan tetapi dengan mengikuti pelatihan dari 

komunitas wisata bertambah ilmu baru”.(CW,AS,21,februari2019). Selain dengan 

pernyataan tersebut dilanjutkan dengan pernyataan “sebagai pemandu disini saya 

dapat ilmu pengetahuan baru seperti kosa kata bahasa inggris setelah mengikuti 

pelatihan dan dengar dari turis, kemudian budaya dari pengunjung diluar pulau 

jawa, kadang kami dapat pengalaman baru juga mbk dari pengunjung yang 

datang”. (CW,GN, 22 februari 2019).   

Pernyataan diatas dikuatkan oleh informan “WS”, 

Iya mbk dulu tapi pelatihan terkait pemanfaatan media sosial dan 
jaringan dalam usaha. Kalau sekarang sudah jarang mbk. Sekarang 
kami lebih belajar nya mandiri liat di internet dan bertanya dengan 
teman yang lebih pengalaman nya dari kita. Awal-awal nya dulu iya 
pertama di suruh buat kelompok kecil, kemudian kita ditanya apa 
permasalahan yang sering kita temui saat dilapangan. Dalam forum itu 
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iya kaya diskusi gitu mbk, terus baru kami di minta buat rancangan 
kegiatan untuk usaha kami, kemudian baru penyampaian materi dari 
dinas pariwisata mbk. (CW, WS, 23februari 2019).  
 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pengelola wisata dewabejo 

proses belajar yang didapat tidak hanya dari pelatihan saja, namun secara 

informal pun mereka dapati, mulai dari pengalaman, sharing dengan sesama 

teman dan belajar secara mandiri melalui internet atas kesadaran setiap 

individu. Yang artinya belajar di lingkungan kelompok wisata dewabejo tidak 

ada batasnya.  

Kegiatan belajar anggota kelompok ditekankan pada pengalaman dan 

pemecahan masalah pada kelompok wisata dewabejo, dengan cara aktif 

berkomunikasi dan interaksi dengan orang lain yang lebih berpengalaman. 

Ketua dewabejo dan kepala desa bertugas membinan, mengarahkan dan 

memberi motivasi bagi aktivitas belajar di kelompok usaha. Namun tidak 

semua anggota mau menerima suatu hal yang baru, mereka belajar kalau bagi 

mereka itu menguntungkan nya dan bermanfaat untuk mereka. Sebagaimana 

yang ungkapkan oleh informan “BG”,  

Iyae mbk kalau saya dulu ikut pelatihan sebagai pemandu dari tam sar, 
kami juga ikut prakteknya. Bagaimana agar pengunjung tetap aman 
saat berwisata di goa pindul. Tentu nya dalam tugas sebagai pemandu 
sudah harus berpengalaman, gak bisa asal-asalan mbk. Dan saat 
memandu kita harus ramah, sopan dan membuat suasana lebih akrab 
dengan pengunjung, jadi pengunjung merasa senang mbk, yang utama 
pelayanan yang baik tadi mbk. (CW, BG, 20 februari 2019).  
 

Penyataan diatas dilanjutkan kembali dengan pendapat beliau mengenai 

anggota kelompok yang mengikuti pelatihan,  
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Iya kalau dalam hal yang baru masih susah diterima sama semua 
anggota kelompok mbk, iya kadang masih saja ada anggota yang 
belum mau nerima, jadi kurang aktif dalam kegiatan, kalau bagi 
mereka belum menguntungkan yang belum mau mbk. Nanti kalau 
sudah lihat kalau itu bermanfaat buat hidup mereka baru mereka mau 
coba. Misale mbk pelatihan bahasa inggris, yang minat cuman dikit. 
Padahal bonus buat pemandu yang bisa pake bahasa inggris beda 
dengan yang belum bisa mbk. (CW, BG, 20 februari 2019). 
 

Saat ini, belajar merupakan sebuah tahap yang harus dijalani setiap 

orang. Bagi pengelola kelompok wisata dewabejo belajar harus dilakukan atas 

kesadaran, karena belajar adalah kebutuhan bagi masyarakat. Hasil wawancara 

dengan informan yakni WS “ada kalanya kesadaran itu muncul ketika saya 

membutuhkan ilmu terkait jejaring itu mbk, untuk menambah keterampilan 

saya dalam mengembangkan jejaring di kelompok wisata dewabejo, dengan 

dibekali ilmu mulai belajar dengan teman, ikut pelatihan sampai belajara 

sendiri. Saya bisa mengerjakan yang ingin saya kerjakan”. (CW,WS,23 

februari2019) Demikian yang diucapkan manakala ditanya tentang muncul nya 

kesadaran dalam proses belajar. Selanjutnya sama hal dengan pemandu  

pemikiran saya terbuka sekarang mbk, setelah mengikuti kegiatan 
pelatihan jadi saya sebagai pemandu disini tidak boleh asal-asal 
mandu, butuh ilmu nya agar tidak terjadi suatu yang tidak diinginkan. 
Biar pengunjung tetap aman, nyaman. Kemudian kita harus perhatian, 
ada kepedulian gitu sama pengunjung mbk. Setelah ikut pelatihan jadi 
saya suka cari cari ilmu baru lewat hp mbk, alhamdulillah sekarang 
sudah punya hp yang ada internernya. (CW, GN, 22 februari 2019) 
  

Hal yang sama di ungkapkan oleh “AS” bahwa proses belajar yang mereka 

pernah jalani yakni,  

Awal nya dulu pas kami masih merintis goa pindul, itu ada pelatihan 
dari pemerintah cara memanfaatkan media sosial untuk promosi dan 
sharing tetang membangun jaringan dipihak eksternal. Itu dibuat 
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kelompok-kelompok perbidang, kemudian suruh buat planing, siapa-
siapa saja yang mau diajak bekerjasama, manfaat nya untuk wisata 
untuk apa, kemudian cara menggunakan media sosial sebagai promosi 
seperti apa, itu kami lakukan terus laporan hasil dari yang kami tulis 
itu mbk. Tapi pelatihan terkait memanfaatkan media sosial dalam hal 
promosi dari pemerintah baru sekali itu mbk, selebihnya kami belajar 
dengan teman yang lebih dulu berpengalamn dan sudah maju 
usahanya. (CW,AS,21februari2019) 
 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pengelola wisata dewabejo 

setelah mendaptkan pelatihan, terus berproses belajar mulai dari pengalaman, 

belajar mandiri dengan mengakses di internet,  bertanya kepada teman yang 

sudah berpengalaman. Kesadaran mereka dalam belajar karena merasa butuh 

untuk menjadi lebih baik dalam bekerja. Proses pembentukan pola pendidikan 

pada pengelola wisata dewabejo yakni dengan kemandirian. Pada proses 

belajar tidak semua anggota kelompok langsung merespon hal-hal yang baru 

dengan positif, dengan mau belajar agar dapat meningkatkan kemampuannya. 

Meskipun kemampuan dalam membangun jaringan lebih luas dengan pihak 

swasta, dan donatur belum, namun mereka masih bisa melakukan tugasnya 

sesuai dengan bidang kemampuan mereka. Ketua kelompok dan pemerintahlah 

yang bertugas mengarahkan anggotanya untuk tetap berpartisipasi dengan 

maksimal, contohnya mengikuti pelatihan dan terus berinovasi dengan baik.  

Sistem pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilan positif dari lingkungan 

kerja, maupun keluarga lain kepada anggota kelompok wisata prosesnya adalah 

secaara mandiri, belajar dari pengalaman dan memanusiakan manusia di 

lingkungan kerja. Pendidikan nonforman dan informal memiliki sistem, 

konten, metode yang berbeda. Akan tetapi kedua pelayanan pendidikan sama-
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sama memiliki tanggung jawab yang sama yakni membangun dan 

mengembangkan kebutuhan pada ranah intelektual, sikap, keterampilan. Proses 

belajar mulai dari pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilan melakukan 

melalui kelompok wisata dengan membangun interaksi. Karena setelah adanya 

dialog jika seseorang itu menerima pengetahuan yang baru, maka aksi yang 

akan dilakukan oleh kelompok usaha.  

Tabel 17 Aspek Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Dalam Kelompok Wisata 

Dewabejo 

Subtansi 
Pendidikan  

Proses Belajar Metode  
Belajar 

Bentuk 
Pendidikan  

Sumber 
Belajar  

Hasil 
Belajar 

Pengetahuan   1) membuat kelompok 
kecil.  
2) merumuskan 
permasalahan yang 
dialami kelompok.  
3) menyampaikan 
materi mekanisme 
membuat konten yang 
menarik di web, cara 
berkolaborasi pada 
komunitas wisata 
lainnya dan pemasaran 
4)  penugasan dalam 
bentuk pemanfaatan 
sumber pengalaman 
dan sumber belajar 
pada kelompok usaha.  
5) evalusia masing-
masing kelompok  

1)Demonstra
si, dan 2) 
interaksi 
interaktif  

1) nonformal  
2) informal 

1)Pelatihan, 
2)komunitas  
wisata, 3) 
media sosial 
Dan 4) sharing 
group  

1) 
Terbentuknya 
pokdarwis, 
2)memperluas 
jaringan 
dengan pihak 
eksternal.  

3) partisipasi 
anggota dalam 
pembelajaran 
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 Tabel tersebut menunjukkan sistem pengetahuan, sikap, nilai, keterampilan 

melalui pembiasaan dengan interaksi dan komunikasi bersama pengunjung, 

sesama anggota kelompok, anggota kelompok wisata lain, keluarga, dan 

lingkungan tempat tinggal merupakan sebuah berkembang  nya pengelola wisata 

dalam pengalaman yang baru. Sekalipun dalam aspek tertentu transmisi 

lingkungan budaya yang dikembangkan terjadi pada pendidikan nonformal dan 

informal, proses dipandnag mendapat perhatian lebih.  

nilai (sikap) 
dan norma 

1) Proses belajar 
dengan cara 
bersosialisasi dengan 
sesama anggota, 
sesama pelaku usaha 
dan relasi.  
2) membangun 
komunikasi efektif 
dengan pengunjung 

Komunikasi 
efektif dan 
ideologis 

1) infromal  
 

1)Pengalaman 
2) belajar 
mandiri  
3) komunikasi 
sesama 
anggota, 
pengunjung 
dan relasi 

1) mampu 
memberikan 
Bentuk 
pelayanan 
yang baik.  
2)Nilai 
kerjasama 
dalam 
relasinya, 
dengan 
sesama 
anggota 
3) mampu 
Menghargai 
pendapat 
teman 
dikelomok 
wisata 
 

Keterampilan   1) Komunikasi aktif 
2)Mampu 
memanfaatkan dunia 
digital dan membuat 
konten yang menarik 
3)Membangun 
Jejaring sosial  

Transformat
if dan 
sharing 
group  

Belajar melalui 
media sosial 
secara mandiri, 
belajar denga 
bertanya 
kepada teman 
yang lebih 
berpengalaman 

Pengalaman 
dan pelatihan  

1)Mampu 
Memanfaatka
n media 
sosial dalam 
hal promosi.  
2) mampu 
membuat 
konten yang 
menarik di 
web dan 
media sosial 
lainnya 
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 Kesedian kelompok usaha mikro melalui pola interaksi untuk melibatkan 

diri dalam berbagai aktivitas sosial dari komunitas atau organisasi sosial dan  

mekanisme yang terwujud melalui kerjasama dan sinergi dalam beragam aktivitas 

forum pertemuan masyarakat tersebut menjadi peluang, implikasi kegiatan 

ekonomi dari partisipasi aktif  masyarakat Desa Bejiharjo dirasakan dampaknya 

setelah menerapkan jejaring sosial dalam wujud relasi sosial yang semakin 

intensif dan ditambah sebuah kegiatan yang produktif dengan berintraksi orang 

yang baru,  pengunjung, sesama anggota kelompok usaha dan kelompok usaha 

lainnya.  

3. Strategi Mengembangkan Kapasitas Jejaring Di Kelompok Wisata Dewabejo 

a) Proses Strategi Kelompok Dewa Bejo dalam Mengembangkan Jaringan 

Strategi  cara untuk mengembangkan jejaring sosial dalam sebuah usaha 

sangat diperlukan bagi sebuah kelompok usaha, untuk mempertahankan dan 

meningkatkan usaha yang sedang dilakukan, dengan sasaran masyarakat, 

keluarga, teman, dan relasi. Salah satu nya dengan membangun partisipasi dari 

masyaakat sekitar tempat kelompok wisata dewabejo dalam meningkatkan 

ekonomi kelompok usaha dan masyarakat berbasis potensi lokal dan 

sumberdaya lokal Membangun strategi bisa melalui dengan mengikuti 

komunitas, pertemuan diskusi pariwisata, dan media. Kegiatan startategi yang 

dilakukan pada kelompok wisata dewabejo dengan pendekatan pendampingan, 

peningkatan kapasitas, pelayanan karena dengan memberikan pelayanan yang 

baik, orang yang memiliki tujuan yang sama akan datang lagi, kemudian 
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kemandirian masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan salah seorang 

informan tentenag startegi jejaring yang dilakukan.  

Pertama kami membangun relasi dan jaringan kerja melalui berbagai 
macam media, mulai dari instagram, whatssapp, facebook dan wb. 
Kedua mengikuti kegiatan secara aktif di komunitas-komunitas 
wisata, aktif di grup dialog. Ketiga memberikan pelayanan yang baik, 
mulai membangun rasa percaya kepada teman. Dan ketiga 
menentukan target kelompok relasi dan jaringan mulai dari bidang 
usaha, kelompok ekonomi, bedasarkan wilayah. (CW, AS,21 februari 
2019) 
 

Media sosial adalah sarana dari strategi yang dibangun dan komunitas 

yakni tempat berkumpulnya, bertemunya untuk sharing berbagai info dan 

berkomunikasi secara langsung dengan begitu dapat memperluas jejaring di 

kelompok wisata dewabejo. Keberhasilan mempertahankan usaha salah satu 

nya dengan membangun strategi jejaring. Selanjutnya pernyataan tersebut 

didukung oleh “WS”  

Membangun strategi jejaring dengan memanfaatkan media sosial, itu 
kami share foto nya diwaktu waktu tertentu, ketika banyak masyarakat 
membuka media sosial nya. 24 jam saya sebagai bagian marketing 
melayani orang yang bertanya melalui media sosial. Kami 
menggunakan findergram kalau di instagram guna nya untuk 
mempermudah pencaharian. (CW, WS 23 februari 2019).  

 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan media sosial yang fitur nya findergram dapat mempermudah 

hastag untuk mencari atau melihat foto di media sosial. Dan memberikan 

pilihan gambar foto yang sedang di unggah di instagram.  

b) Bentuk Strategi Kelompok Dewabejo 
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Implikasi kesadaran akan penting nya startaegi jejaring di bangun pada 

kelompok wisata dewabejo, dengan menjalin komunikasi yang baik,  mulai 

dari terbangun nya tujuan yang sama dan ada nya rasa saling percaya, 

kemudian mengembangkan nya mulai dari media sosial. Media sosial 

menjadikan sarana untuk mempromosikan usaha kita mulai dari  share foto 

atau kegiatan yang dilakukan pengunjung di waktu-waktu yang banyak dari 

masyarakat membuka sosial media nya. Mengikuti perkumpulan komunitas 

dengan begitu relasi berteman bertambah,  sehingga terjalin nya pendekatan 

yang lebih khusus, suatu ketika dari sana kita mendapatkan jejaring sosial dan 

pengunjung yang ingin berkunjung ke wisata melalui agent trevel, ataupun biro 

jasa setelah kita bergabung di komunitas wisata, dan grup dialog. Dari proses 

strategi ini diharapkan tujuan untuk meningkatkan jejaring yang ada di 

kelompok wisata dewabejo terus meluas dan kesejahteraan bagi masyarakat 

dengan meningkatkan usaha yang ada.  

Mengacu pada starategi mengembangkan kapsitas jejaring pada 

kelompok usaha tersebut, tentu karena ada nya pemacu faktor pendukung nya. 

Faktor pendukung yang dimiliki kelompok wisata dewabejo ada pada 

infrastruktur, faktor geografis yang sudah memumpuni akese dimana domosili 

pelaku aktivitas wisata yang mayoritas di wilayah pedesaan ketersediaan 

kendaraan untuk usaha,  berkembangkan edukasi tentang jejaring sosial, 

pelayanan,  akses pengunjung yang sekarang sudah semakin maju dan fasilitas 

penunjang lainnya. Dilanjutkan  dengan Hasil wawancara dengan BG sebagai 

berikut,  
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Ya mbk dengan mengembangkan strategi jejaring tentu nya karena 
faktor pendukung mbak, salah satu faktor pendukung nya yaitu ada 
nya edukasi tentang jejaring sosial, oleh sebab itu muncul kesadaran, 
jadi kami menggunakan startegi sesuai dengan kebutuhan dengan ada 
nya komunitas sebagai wadah untuk menggembangkan jejaring, 
dengan memanfaatkan media sosial dan adanya  fasilitas penunjang 
(CW, BG, 20 februari 2019) 
 

Pernyataan BG mengambarkan bahwa faktor pendukung pada jejaring 

sosial di kelompok wisata dewabejo karena adanya edukasi terkait jejaring dari 

pemerintah dan komunitas wisata lain nya, atas kesadaran masyarakat 

dewabejo akan penting nya jejaring maka timbul rasa kebutuhan. Dengan 

adanya rasa kebutuhan, oleh karena itu startegi yang digunakan sesuai dengan 

kebutuhan yang ada dilapangan. Dan penunjang fasilitas lainnya.  Sehingga 

dengan ada nya faktor pendukung jejaring sosial dapat berkembang yang 

tadinya hanya lingkup kecil menjadi lebih luas.  

Kelompok wisata dewabejo memiliki strategi terkait jejaring  

dikarenakan menyesuaikan dengan keadaan yang dilapangan, untuk 

mengembangkan sebuah usaha perlu adanya strategi terkait jejaring sosial. 

Kelompok wisata dewabejo terutama di Desa Bejiharjo gelaran satu ini, telah 

melakukan bentuk stretagi dengan cara mengikuti komunitas dan bergabung 

dijaringan formal seperti pemeritah, dan kumpulan pengguna, dengan 

mengikuti komunitas wisata bertambah nya relasi pertemanan, mendapatkan 

info baru terkait jejaring. Kedua memanfaatkan konten media sosial, melalui 

instagram dengan menggunakan hastag, share di facebook, adapun jam-jam 

tertentu untuk mengeshare foto, karena di jam-jam tertentu itu banyak dari 
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pengguna sosial media yang sedang aktif di sosial media. Ketiga dengan 

memanfaatkan web sesuai dengan kebutuhan wisatawan atau pengunjung.   

Bentuk strategi jejaring sosial dari kelompok wisata dewabejo dilakukan 

dengan baik dan diterima dengan baik oleh masyarakat Desa Bejiharjo melalui 

tanggapan yang positif. Adapun bentuk strategi yang dilakukan pelaku wisata 

dengan bergabung di komunitas dan karang taruna, mengeshare kegiatan dan 

foto-foto di media sosial, membangun kerjasama antara masyarakat desa, 

pemerintahan desa dan Sehingga masyarakat berpartisipasi melalui jejaring 

informal seperti berkerjsama jika memiliki keahlian dalam menjahit, untuk 

bekerja  sebagai menjahit pelampung. Memiliki mobil angkutan dipekerjakan 

di kelompok wisata. Sebagai contoh, Bapak GN adalah annggota kelompok 

wisata dewabejo, bapak GN memiliki mobil angkutan jadi bapak GN bekerja di 

kelompok wisata dewabejo sebagai pemandu dan sekaligus mobil nya 

digunakan untuk transportasi pengunjung atau wisatawan.     

c) Faktor Pendukung Dan Kendala Yang Dihadapi Pelaku Wisata Dewabejo 

Pencapain akan kerbahsilan kelompok wisata salah satunya melihat dari 

faktor pendukung nya. Jaringan yang dilandasi dengan kepercayaan yang 

terkoordinasi dengan baik sehingga menghasilkan kinerja yang baik untuk 

kemajuan sebuah usaha. Keberhasilan sutua usaha dipengaruhi berberapa aspek 

baik dari internal maupun eksternal. Dalam pengembangan jejaring sosial 

dalam sebuah kelompok wisata yang berada dikawasan desa wisata tentunya 

ada faktor pendukung dan penghambatnya. Faktor pendukung dari kelompok 

wisata dewabejo sendiri yaitu mudah untuk mengakses terkait jejaring yang 
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diluar wilayah, pelayanan yang memadai dan mencukupi dan semangat dan 

motivasi dari pengurus dan anggota yang tetap mempromosikan dan 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap pengunjung. Dorongan dari 

pihak keluarga, sikap gotong royong  yang masih kental, saling menjaga satu 

sama lain. Sebagimana yang diungkapkan oleh bapak “BG”  

Faktor pendukung dari internal nya pertama, karena ada kenginan 
untuk mengembangkan relasi, kreativitas pelaku kelompok wisata, 
dan keinginan mendapatkan manfaat ekonomi. Sedangkan dilihat dari 
faktor eksternal nya yakni perkembangan pariwisata itu sendiri mbk, 
dan memanfaatkan peran dari media sosial. Saling mendukung jika 
ada masukan atau ide dari anggota. (CW, BG, 20 februari 2019).  
 

Faktor utama untuk mengembangkan sebuah usaha berwala dari faktor 

dari dalam organisasi nya terlebih dahulu, supaya tetap komitmen dan 

keinginan. Dalam menghadapi kendala-kendala yang di hadapi kedepannya. 

Bentuk dari kekompakan sebuah organisasi sangat mempengaruhi sebuah 

pencapain untuk mengembangkan jejaring. Setiap usaha pasti menemukan 

kendala, adapun kendala yang dihadapi kelompok wisata dewabejo itu sendiri 

yakni  pertama pengembangan objek wisata, pemerintah masih menyulitkan 

masyarakat untuk mengembangkan desa wisata bejiharjo. Kedua kurangnya 

ketersediaan modal yang mencukupi karena kurang nya investor atau donatur, 

belum sadar nya akan lingkungan ternyata membawa dampak besar sehingga 

terjadi degradasi lingkungan desa wisata bejiharjo. Hal tersebut diakibatkan 

nya para investor berinventasi di sektor perhotelan dan sektor wisata lainnya. 

Sebagimana yang di ungkapkan oleh “AS”,  

Disini, kendala yang kami alami banyak mbk, salah satu nya sulitnya 
birokrasi pemerintahan setempat, lemahnya sumberdaya manusia, 
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masih kewalahan menangani banyak nya pengunjung , jadi masih 
kekuarngan anggota dan kurangnya modal, jadi selama ini modal nya 
secara swadaya masyarakat setempat mbk. (CW, AS, 21 februari 
2019).  
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kendala 

yang dialami pelaku wisata dalam mengembangkan wisata yakni sulitnya 

birokrasi setempat, kurang nya modal dikarenakan kurang nya relasi dengan 

pihak swasta.  

b. Kelompok Wisata Wirawisata  

1. Kapasitas Jejaring Pada Kelompok Wisata Wirawisata 

a. Peran jejaring pada kelompok wisata wirawisata 

Peran dari kontribusi terkait jejaring dalam sebuah usaha dikarenakan 

pentingnya untuk mempertahankan, mengembangkan sebuah usaha. 

Terbentuknya suatu jejaring dalam usaha tidak lepas dari adanya upaya jalinan 

kerjasama di antara aktor yang memiliki kesamaan kepentingan. Kelompok 

wisata wirawisata jejaring itu berawal dari hubunga kekerabatan seperti 

saudara, tetangga, dan karang taruna. Jejaring sosial dalam kelompok usaha 

juga memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah atau peluang 

apapun yang berkaitan dengan kegiatan usahan wisata.  

Peran jejaring merupakan suatu peran yang  strategis dan produktif dalam 

peningkatan ekonomi. Dan pengerak dari jejarig itu sendiri yakni pelaku usaha 

atau pelaku wisata, dengan keluwesan pelaku wisata dalam membina relasi 

sosial dengan lingkungan sosial nya menjadikan peluang terbuka menjadikan 
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peluang terbuka akses sumber daya ekonomi. Yang dibekali dengan 

pengetahuan dan keterampilan.  

Sebagaimana yang di kemukakan salah seorang informan tentang peran 

jejaring sosial, BD:  

Peran jejaring terhadap kelompok wisata disini  penting untuk sebuah 
usaha itu agar berkelanjutan dan berkembang apalagi banyak nya 
kelompok wisata sekarang ni, jadi tetap ada nya persaingan. Oleh 
karena itu kita perlu nya jejaring juga dalam usaha kita mbk. (WC, 
BD, 24 februari 2019).   
 

 
 Pernyataan tersebut dikuatkan oleh pendapat “AD” sebagai berikut:  

Saya sebagai bagian marketing, merasakan dari peran jejaring 
terhadap kelompok wisata itu seperti akar, atau penguat agar sebuah 
usaha tetap bisa bertahan, berkembang dan terus berkelanjutan. Oleh 
karena itu saya disini sebagai penggerak jejaring dengan mencari 
relasi baik dari sektor formal seperti pemerintah maupun informal 
dengan karang taruna. Jadi dengan kita membangun jejaring tadi maka 
kemampuan kita dalam berkomunikasi dan kerjasama itu sebagai 
peluang. (CW, AD, 25 februari 2019) 
 

Pernyataan dari kedua informan tersebut memperjelas bahwa peran 

jejaring  pada kelompok usaha untuk mempertahankan, berkelanjutan dan 

mengembangkan sebuah usaha itu. Pelaku wisata harus mampu membangun 

jejaring agar memberikan kontribusi yang positif terhadap kelompok usaha. 

Dan mengasah kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama dengan begitu 

bisa memanfaatkan peluang.  

Implikasi akan penting nya jejaring bagi kelompok wisata tidak hanya 

pada mengembangkan secara ekonomi saja. Namun, jejaring  juga dapat 

membentuk,  mengembangkan, atau mengubah nilai, sikap, pengetahuan dan 

keterampilan kelompok agar memiliki kompetensi jejaring yang unggul dalam 
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menjalankan sebuah usaha, yang mana menguasai dalam berjejaring, 

berkomunikasi dan bekerjasama. Selain peran jejaring terhadap kelompok 

usaha, disini juga dibutuhkan peran dari pelaku usaha untuk membangun 

jejaring dengan membentuk struktur organisasi, dan peran penting dalam 

membangun sebuah hubungan dengan sesama pelaku usaha, kelompok lainnya 

dan institusi.  

b. Orgnisasi Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Kelompok Wirawisata 

Organisasi yang terlibat dalam pengelolaan wirawisata ialah instansi 

yang berasal dari pemerintah desa, pemerintah provinsi dan kota, dinas 

periwisata, kelompok masyarakat, instansi pendidikan, bank, karang taruna, 

PKK dan pengunjung. Peran dalam pengelolaan wisata di wirawisata ini 

terdapat peran dalam perlindungan sumberdaya, pemberdayaan masyarakat 

setempat, penyedia pelayanan wisata, penyediaan data dan informasi wisata, 

dan penyokong modal. Organisasi yang berasal dari kelompok masyarakat, 

masyarakat Desa Bejiharjo, karang taruna, pkk, instansi pendidikan dan 

pemerintah, dapat memiliki keempat peran tersebut ataupun hanya sebagian 

saja. Hal ini seperti yang dikatakan oleh salah satu infroman BD,  

Stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan disini mulai dari 
pemerintah kota dan provinsi, kelompok ibu pkk, ini dalam penyedia 
pelayanan makanan pengunjung mbk, karang taruna ini dalam hal 
promosi juga mbk. (CW,BD,24 februari 2019).  
 

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh AD seperti sebagai berikut,  

Tentu mbk yang terlibat dalam pengelolan wisata bukan kita saja 
sebagai pelaku wisata. akan tetapi pastinya kita dibantu dengan 
pengunjung dengan adanya pengunjung maka bertambahnya 
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pendapatan, pengunjung menjaga kelestarian alam juga dengan 
mereka tidak membuang sampah sembarangan, bank yang mendukung 
untuk kelompok wisata kita maju dan berkembang, instansi 
pendidikan yang membantu program-program pemberdayaan dan 
memberi info terkait inovasi dan ilmu yang bisa diterapkan di 
kelompok wisata kami mbk. (CW, AD, 25 februari 2019). 
 

Selain dengan stakeholder kelompok wisata tergantung luasnya 

jangkauan bisnis wisata yang memberikan link antara sektor yang berbeda, 

salah satu nya yakni travel agent dan operatur tur. Dengan begitu travel agent 

memiliki pasar yang kuat dari nama atau brand operator tur yang berhubungan 

denga kelompok wisata. tur operator juga biasanya memiliki hotel dan 

perusahaan penyedia transportasi. Hubungan ini sudah menjadi hal yang biasa 

pada kelompok wirawisata. Pada tahap ini yang bertugas berkoordinasi dengan 

travel agent dan operator tur yakni bagian marketing. Sebagaimana yang telah 

dikemukakan oleh RS yakni,  

Iya mbk tidak hanya dari pemerintah, karang taruna, saja. Tapi yang 
kami juga menjalin kerjasama demi kemajuan kelompok dengan travel 
agent atau operator tur. Peran mereka yaitu membantu kami dalam hal 
promosi wisata, karena dengan begitu jumlah peningkatan pengunjung 
bertambah. (CW, RS,26februari2019).  
 

Hal yang sama diungkapkan oleh informan AD sebagai bagian marketing,  

Tidak sampai situ aja mbk, travel agent itu juga memiliki peran untuk 
berkembangkan sebuah wisata, oleh karena itu kami juga menjalni 
kerjasama dengan beberapa travel agent mbk. Sangat membantu 
dalam hal pemasaran, soalnya kan bukan tuga kita kalau untuk 
mempromosikan ke sekolah-sekolah mbk. Itu sudah menjadi peran 
nya travel agent dan operator tur mbk. Kecuali emang sebuah instansi 
pendidikan sendiri yang datang ke wisata, itu gak papa. (CW, 
AD,25februari2019). 
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Travel agent melakukan kerjasama dengan kelompok wirawisata dalam 

komponen manfaat ekonomi antara pengunjung dengan kelompok wisata 

wirawisata. Travel agent atau operator tur bertugas dalam melakukan kegiatan 

promosi untuk meningkatkan pengujung. Hasil wawancara dan observasi 

menunjukkan bahwa bahwa organisasi yang membantu untuk mengembangkan 

kelompok wisata yakni pemerintah, desa, kota dan provinsi, dinas pariwisata, 

instansi pendidikan, bank, kelompok masyarakat, masyarakat, pengunjung, 

komunitas pariwisata dan travel agent.  

c. Pola Jaringan sosial  yang Dibangun Di Kelompok Wisata Wirawisata  

Kelompok wisata wirawisata di Desa Bejiharjo dibentuk oleh 19 aktor 

yang saling berhubungan satu sama lain seperti gambar 3 dan jejaring yang 

hubungan nya erat ada 19 dengan warna biru, dan yang hubungan nya kurang 

erat berjumlah 9 dengan warna putih. Masing-masing aktor memiliki hubungan 

timbal balik sinergis. Pemegang peran terkuat adalah agen travel, karangtaruna, 

dinas pariwisata, peemrintah desa, bank, anggota per devisi, PKK, dan 

pengunjung.  

Proses terbentuknya jaringan adalah berawal adanya pembentukkan 

organisasi kelompok wisata yang didalam struktur organisasi nya terbangun 

nya jejaring karena adanya tujuan yang sama dan rasa saling percaya yang 

mereka tanamkan dalam diri untuk mengembangkan sebuah usaha. Saling 

percaya antar sesama pelaku wisata, sesama anggota, kepada teman relasi, awal 

berdirinnya kelompok wisata wirawisata ini atas dasar kesadaran masyarakat, 

modal utama sistem swadaya masyarakat dan dibantu oleh karang taruna. 
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Selanjutnya setelah bidang devisi yang terbentuk meliputi pemandu, marketing, 

kuliner, perlengkapan, humas, omah outbound, transportasi, fotografer dan 

lainnya. Kedua setelah terbentuk nya bidang atau devisi sesuai dengan keahlian 

dari pengalaman. Maka langkah selanjutnya yakni komitmen, terbentuk sikap 

untuk saling menjaga, melindungi dan memberikan pelayanan terbaik seluruh 

pengelola wisata .  

 
Gambar 4.  Jaringan Kelompok Wisata Wirawisata 

Mengembangkan jejaring menjadi tanggung jawab pada bidang 

marketing, dan seluruh anggota kelompok yang mana tugas nya sebagai 

pendataan relasi yang dibangun, komunitas, instansi, dan perusahaan yang 

bergabung, pemasaran melalui media, kunjungan, dan grup dialog, pendataan 

travel dan biro perjalanan. Setelah struktur organisasi terbentuk dan masing-

masing devisi memiliki tugas dan peran nya. Agar pengetahuan dan 
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keterampilan masing-masing anggota bertambah baik maka dilajutkan dengan 

diadakan pelatihan mulai dari dinas pariwisata dan komunitas wisata. 

Membangun jejaring sebagai salah satu faktor kesuksesan, mulai dari beragram 

mitra yang dapat diajak kerjasama dalam usaha, mulai dari media untuk 

membangun jejraing cukup beragam misalnya dari hubungan pertemanan, 

media sosial, dan komunikasi secara langsung. 

Kelompok wisata sebagai wadah pemberdayaan masyarakat Desa 

Bejiharjo, melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga, instansi dan 

komunitas seperti lembaga paud, omah pasinaon, UNY, USD, karang taruna, 

BCA, dinas pariwisata, dinas perikanan, ibu pkk, pemeliki 

homestay,perkumpulan kuliner dan BUMDES. Kelompok wisata wirawisata 

saat ini memiliki  jaringan yang erat dengan pemerintah dinas pariwisata pusat, 

karang taruna. Relasi antara pelaku wisata dengan biro perjalana, karang taruna 

dan lain sebagianya termasuk membentuk jejaring sosial yang diikat oleh 

hubungan kekeluargaan,hubungan pertemanan, dan ada nya sebuah komunitas 

untuk saling tatap muka. Dalam hubungan yang mereka jalani merasa memiliki 

tujuan yang sama, oleh karena itu terjadilah diantara mereka komitmen untuk 

saling menjaga hubungan yang baik satu sama lain. Sebagaimana yang 

diutarakan salah satu informan “AD”,   

Hubungan jejaring sosial yang kami bangun disini antar sesama biro 
perjalanan, instansi, karang taruna, ibu-ibu pkk, dan lain sebagainya 
berawal dari ada yang hubungan karena pertemanan, proses nya ada 
yang bertemu waktu di pertemuan pelatihan, atau peretmuan di dinas 
pariwisata sesama pelaku wisata dengan biro perjalanan, kemudian 
karena sudah dekat dan biro suka dengan pelayanan kami maka dari 
situ terbangunlah jejaring. Sama-sama laing menguntungkan mbk.” 
(CW, AD, 25 februari 2019).  
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 Ulasan dari AD tersebut dikuatkan dengan pendapat BD berikut ini,          

“... kemarin ada agent biro perjalanan  datang kembali, mereka menyampaikan 

kalau ingin mengajak kerjasama, karena bagi nya pelayanan disini bagus, 

ramah. Bentuk kerjasama nya pada peningkatan tamu atau pengunjung. Kami 

bertemu agent atau biro perjalanan ini ketika ada perkumpulan kelompok 

pariwisata yang ada di surabaya, berwala dari teman kenalan di komunitas 

pariwisata seluruh indonesia”. (CW,BD,24 februari 2019). Meskipun peran 

biro perjalanan sangat penting dalam kelompok wisata wirawisata, jaringan 

yang dibentuk oleh seperti pada gambar 3  hasil wawancara dan observasi 

menunjukkan bahwa meskipun kelompok wisata telah mengembangkan 

jaringan ke berbagai sektor, namun dalam pelaksanaan jejaring kelompok 

wisata masih bergantung pada agent biro perjalanan karena salah satunya untuk 

mengembangkan jejaring dalam pengelolaan ushaya dalam hal meningkatkan 

kunjungan tamu.  

Lebih jauh penjabaran tentang jejaring ini akan lebih konkrit bila 

diwujudkan dengan kerjasama sesama pelaku kelompok wisata dan kelompok 

usaha lainnya dan komunikasi yang bersahabat, misalnya kelompok wisata 

lainnya dan kelompok jasa kuliner sebagai aktor kerjasama dan kelompok 

wirawisata bersama sama-sama mengembangkan obyek wisata terutama dalam 

hal koordinasi pengaturan para pengunjung  yang akan memasuki kawasan 

obyek wisata goa pindul, dan kelompok jasa kuliner bentuk kerjasama nya 

berupa penyedian jasa kuliner bagi para pengujung obyek wisata goa pindul, 

penyedian makanan untuk makan pagi dan makan siang, yang mana pada 
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umumnya mereka mendapatkan pesanan konsumsi diperoleh dari pengelola 

kelompok wirawisata. Yang artinya kerjasama antara kelompok kuliner yang 

mana bentuk kerjasama antara keduanya yakni horizontal yang artinya antar 

individu atau dua orang karena pertemanan, yang artinya pola hubungan dari 

kedua pihak dimana masing-masing pihak menempatkan peran nya secara 

sejajar. Dengan demikin, relasi yang terjalin dalam kelompok usaha wisata 

dapat di lihat pada tabel 17.  

Tabel 18 Aspek Kerjasama Kelompok Wisata wirawisata 

Kelompok Wisata Wirawisata 
Aspek Kerjasama  Pola Jejaring  Cara 

Membangun 
Jejaring  

Pengunjung atau 
wisatawan 

Komponen 
penting untuk 
kelompok wisata 
yakni sumber 
pendapatan dari 
suatu pariwisata 
karang taruna 

Horizontal  Melalui pertemuan 
(komunitas), 
sharing dialog, 
komunikasi 

Meningkatkan 
Modal  

BCA bentuk 
kerjasama karena 
perhatian terhadap 
kelompok 
wirawisata 

Vertikal  Komunikasi intens 

Akomodasi  Homestay 
Transportasi 

Horizontal  Dengan 
komunikasi efektif 

Biro perjalanan Saran pendukung 
dalam 
meningkatkan 
industri pariwisata, 
dalam bentuk 
mempromosikan 
wisata dengan cara 
melakukan 
kunjungan ke 
skolah, kantor, 
instansi 

Horizontal  Sering 
berkomunikasi, 
bertemu di fotum-
forum pertemuan 

Keamanan  Asuransi   Horizontal  Berkomunikasi 
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efektif 
Regulasi  Dinas pariwisata 

dan BUMDES  
Horizontal  Berkomunikasi 

efektif  
Peningkatan 
kemampuan  

UNY,  omah 
pasinaon, USD 
dan pemerintah 
desa 

Horizontal  Komunikasi 
efektif 

Media sosial  Web, instagram, 
whatssapp, 
facebook 

Horizontal  Dengan 
networking 

Devisi perbidang 
di kelompok 
wirawisata 

Sesaama Anggota, 
ketua bidang 

Horizontal  Komunikasi 
dialogis 

   

Tabel diatas menunjukkan kapasitas jejaring sosial, pola jejaring, cara 

membangun jejaring. Melalui pembiasaan yang dipelajari dan diterapkan 

pelaku wisata melalui interaksi dan komunikasi bersama teman, kerabat, dan 

lingkungan tempat tinggal memiliki tujuan yang relatif sama. Kemitraan yang 

terjalin memiliki hubungan yang mana satu dengan yang lain memiliki peran 

yang sejajar, namun kemitraan yang terjalin antar BCA erat dan hubungan 

yang terjalin yakni vertikal dimana BCA mendukung penuh untuk kemajuan 

wirawisata, yang artinya hubungan kedua pihak yang berlangsung secara tidak 

sejajar karena satu pihak memiliki dominasi yang kuat, untuk memajukan 

usaha kelompok wisata wirawisata.  

Dengan demikian jaringan terbentuk diantara aktor yang menjalin relasi 

dengan kelompok wisata wirawisata berdasakan kapasitas yang ada dalam 

kelompok masyarakat,  tempat tinggal dan jaringan sosial. Kapasiats yang 

dimaksud adalah membangun sejumlah asosiasi berikut jaringannya termasuk 

membangun basis nilai dan trust, adat istiadat, kekerabatan, agama untuk 

kemudian saling bekerjasama sebagai unsur resiprosita, yang mana jejaring nya 
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terbatas. Selain itu terdapat kemampuan pelaku wisata untuk melibatkan diri 

dalam dalam suatu jaringan hubungan sosial. Dan hubungan yang terbangun 

dari jejaring yang arti nya relasi sosial antara mereka terjalin melalui teknologi, 

informasi dan komunikasi dan lebih luas. Setiap jaringan memiliki latar 

belakang dan peran yang berbeda.  

d. Peran Pelaku Usaha dalam Mengembangkan Jejaring Sosial 

Peran pelaku usaha dalam mengembangkan jejaring sosial yakni 

meningkatkan usaha kelompok wisata dan mempertahankan eksistensi wisata 

goa pindul. dengan memperluas jaringan sosial dan kelompok wisata 

wirawisata berkontribusi dalam perekonomian masyarakat sekitar, terutama 

gelaran satu dan gelaran dua. Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan 

yakni AD salah satunya mengungkapkan bahwa ada kerjasama dalam 

mempromosikan wisata goa pindu,  

Iya sebaiknyakan yang merasakan keuntungan adanya wisata bukan 
hanya pelaku wisata saja mbk, tapi masyarakat sekitar pun dapat 
merasakan. Peran dari pelaku wisata sendiri bagaimana dia 
berkoordinasi dengan anggota kelompok nya dalam mengembangkan 
wisata dengan terus memperluas jaringan dengan pihak eksternal 
mbk.(CW, AD,25,februari,2019) 
 

Jejaring sosial yang dibangun kelompok wirawisata menjadi salah satu 

alat pengerak ekonomi agar wisata yang mereka jalanin dapat dikenal oleh 

masyarakat luas dan salah satu sebagai upaya yang menunjang 

keberlangsungan usaha dengan memanfatkan media sosial untuk mengeshare 

wisata dan paket wisata yang ada di kelompok wirawisata. Jaringan sosial 
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merupakan metode yang diterapkan di kelompok wirawisata melakukan suatu 

hubungan baik individu dengan individu, atau individu dengan kelompok.  

Kelompok wisata wirawisata membangun jaringan berdasarkan 

kedekatan emosional serta kenyataan bahwa kelompok tersebut berasal dari 

satu desa dan masih ada yang berhubungan keluarga. Jika jaringan antar 

kesekertariatan satu dengan kesekertariatan wisata lainnya terjadi melalui suatu 

interaksi sosial yang lama dan mendalam dan dilakukan dengan adanya 

POKDARWIS. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh informan BD,  

Peran dari pelaku wisata itu kan tahap awal nya kita membentuk 
jaringan informal dulu mbk, dari sesama kelompok wisata, sesama 
anggota, dan masyarakat. Kalau hubungan jaringan informal yang 
dibangun sudah kuat dan mendalam barulah kita membangun jaringan 
eksternal pelaku dengan bank, instansi pendidikan dan lain 
sebagainya. (cw, BD,24februari2019).  
 

Sebagaimana hal diatas dapat disimpulkan bahwa peran pelaku wisata 

dalam mengembangkan jaringan nya yakni dengan bergabung di pokdarwis 

sebagai penguatan mendapatkan informasi dan mejalin interaksi dengan 

sesama pelaku wisata. membangun jaringan dengan pihak ekstrenal dan 

memperluas jaringan sosial karena jaringan sosial sebagai pengerak kelompok 

untuk berkembang salah satunya dengan memanfaatkan media sosial, aktif 

diberbagai event pameran pariwisata dan aktif diberbagai komunitas wisata.  

2. Proses Belajar Terkait Jejaring Sosial Di Kelompok Wisata Wira Wiata  

a) Motivasi Dalam Proses Belajar pada Kelompok Wisata Wirawisata 

Proses perubahan seseorang dari yang belum tahu menjadi tahu salah 

satunya karena ada nya proses belajar didalam nya. Seseorang memiliki rasa 
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ingin belajar salah satunya karena ada pemicu. Pemicu yang terjadi pada 

anggota kelompok wirawisata karena merasa butuh pada suatu yang saat itu 

lagi dibuthkan, karena ada nya permasalahan dan membuat mereka bingung 

mencari solusi dalam hal mencukup dana, sumberdaya, dan infromasi. Setiap 

pengalaman seorang individu diambil dari apa yang sudah dimiliki oleh 

seseorang sebelumnya dan memodifikasi pengalaman baru yang akan 

diberikannya pada teman-teman kerja lainnya. Hal tersebut seperti yang 

diutarakan oleh informan AD,  

Pemicu untuk terus belajar itu kalau menurut aku itu karena kami 
merasa butuh mbk, tapi misale sudah pernah melakukan sebelum nya, 
dengan membuat konten promosi di tempat kerja sebbelum nya, iya 
tinggal di asah lagi aja ilmunya mbk. (CW,AD,25februari2019) 
 

Dilanjutkan dengan penggalan pernyataan berikut ini,  

Tapi tidak semua anggota langsung mau menerima mbk untuk 
mengikuti pelatihan, ada yang memiliki kesibukan lainnya. Ada yang 
berhalangan, atau ada juga yang mau melihat itu pelatihan apa 
manfaat nya buat dia, gitu sih mbk. (CW,AD,25februari2019).  
 

Salah satu pemicu terjadinya proses belajar karena melihat teman kerja 

berhasil salah satunya terjadinya sharing pengalaman dengan sesama anggota 

yang dengan berbeda latar belakang mengembangkan kepedulian terhadap 

sosial. Peran kelompok terhadap proses belajar menunjukkan bahwa 

lingkungan belajar yang memberi kesempatan pada individu untuk terlibat 

secara kultural,sosial, dan psikologis, terbentuknya kelompok belajar karena 

adanya perasaan aman saling percaya dalam beragaman. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh RS,  
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Iya mbk karena latar belakang pendidikan dan pengalaman 
sebelumnya juga disini berbeda-beda mbk. Justru dengan perbedaan 
seperti bisa saling tuker informasi dan pengalaman mbk, terbentuklah 
ide-ide yang bervariasi mbk, kadang juga ada yang dia mau memulai 
suatu baru karena setelah melihat teman nya berhasil mbk, kaya 
pemandu aja, kan kalau pemandu yang bisa berbahasa inggris bakal 
dapet bonus mbk. (CW,RS,26februari2019). 

Pernyatan dari RS tersebut menggabarkan bahwa pengaruh atau pemicu 

terjadi nya iklim belajar salah satunya karena teman yang ada di lingkungan 

kerja. Terciptanya latar belakang yang berbeda-beda setiap individu justru 

membentuk terjadinya iklim belajar di kelompok wisata, karena 

memungkinkan individu mengetahui perspektif temannya, membandingkan 

dan mempertanyakan perspektif yang dimiliki, kemudian menyesuaikan 

tindakan dengan ide orang lain, dan terjadinya penghargaan ketua kelompok 

terhadap niai dan perasaan anggota kelompok menumbuhkan rasa harga diri 

dan keberdayaan diri dan anggota kelompok lebih berani mengambil tindakan. 

b) Proses Interaksi Dan Komunikasi Kelompok Wirawisata  

Terbanggun nya jejaring sosial mulai sesama anggota, sesama pelaku 

kelompok, maka terjadi nya komunikasi dan interaksi kepada kelompok usaha 

lainnya dan penggujung, secara langsung setiap individu akan meihat, 

mengamati kemudian mengidentifikasi dan pada akhirnya meniru atau hal-hal 

yang diimitasi. Oleh karena itu terbentuklah nilai-nilai dalam kelompok seperti 

nila kerjasama antar individu dengan yang lainnya perlu komunikasi dan 

interaksi yang efektif dan efesien. Dengan kerjasama yang baik dapat 

membangun sebuah jejaring sosial yang bagus dalam sebuah kelompok usaha.  
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Interaksi jaringan yang dibangun dikelompok usaha karena adanya 

tindakan proaktif secara terus menerus tanpa disadari akan mendirikan 

kontruksi sosial yang kuat dari semua komponen sosial yang terlibat dalam 

kegiatan mengembangkan usaha. Pada tindakan tersebut akan diwarnai dengan 

kecendrungan untuk saling bertukar kebaikan antar  individu dalam suatu 

kelompok atau antar kelompok itu sendiri.  

Untuk tetap meningkatkan komunikasi yang baik dalam menjalin 

kerjasama. Pengelola wisata selalu mengusahakan agara anggota menjaga 

kekompakan dan berkomunikasi dengan baik. Seperti yang di ungkapkan BD 

berikut ini,  

Sebuah organisasi kalau di dalam nya terdapat individu yang selalu 
menjaga kekompakkan tim atau kelompok nya dan berkomunikasi 
dengan baik pada relasi dan pengunjung. Akan memiliki nilai 
tambah bagi usaha kita, pengunjung akan datang lagi. Begitu juga 
dengan jejaring akan terbentuk jika satu sama lain saling menjaga, 
saling mempengaruhi dalam kebaikan dan saling percaya. (CW,BD 
24februari 2019). 

  
Pernyataan di atas didukung dengan ungkapan “sekertaris”,  

 
Iya komunikasinya berjalan efektif mbk, disini saling tolong 
menolong, memberi pengaruh yang baik terhadap sesama anggota 
kelompok. Misal nya ada yang abis mengikuti kegiatan atau sejenis 
pelatihan itu nanti dibagi ilmu nya sama teman yang lain, atau 
biasanya kalau ada yang abis dapet suatu pengalaman yang baru itu 
berbagi mbk, mungkin pengalaman dari pengunjung atau diluar 
mandu. (CW, RS 26 februari 2019).  

 
Proses interaksi terkait membangun jejaring sosial berbagai macam cara 

mulai dari persaudaraan, acara arisan, perkumpulan karang taruna ini 

sebagai sarana untuk membentuk jejaring dan memperluas pergaulan. 
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Dalam hal berkomunikasi dengan baik di kelompok wisata masih 

menanamkan nilai-nilai kepedulian, disiplin, tanggung jawab dan ramah. 

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pola interaksi dan 

komunikasi di kelompok wisata adanya hubungan timbal balik dan saling 

mempengaruhi satu sama lain. Ada nya nilai-nilai yang dibangun pada 

kelompok usaha, seperti nilai tanggung jawab dengan tugas nya.  

c) Mekanisme dan Proses Belajar yang Terjadi di Kelompok Wirawisata  

Kesadaran akan penting nya membangun jejaring sudah dirasakan oleh 

pelaku wisata wirawisata hal ini termasuk pada tahap awal proses belajar. 

Setelah muncul nya kesadaran akan penting jejaring dari pelaku wisata, maka 

tindakan selanjutnya mencari sumber ilmu terkait jejaring sosial dengan 

mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh dinas pariwisata mengenai dasar-

dasar jejaring. Wujud dari ketekunan yang dilakukan oleh pengelola wisata 

dalam mengembankan jejaring muncul ketika pengelola wisata belajar akan 

penting nya jejaring dalam sebuah usaha. Pengelola wisata pada umumnya 

memiliki latar belakang pendidikan terakhir SMA sederajat.  

Saat ini pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas pariwisata belum 

intensif. Pelatihan yang biasanya dilaksanakan enam bulan sekali di Desa 

Bejiharjo sebagai ajang pertemuan saharing tentang perkembangan jejaring 

sosial yang dibangun. Tidak semua pengelola wisata wira wisata dapat 

mengikuti pelatihan tersebut, sehingga hanya dua sampai tiga orang mengikuti 

pelatihan. Selanjutnya anggota yang mengikuti pelatihan membagikan ilmu 

nya kepada anggota lainnya. Proses belajar nya dilakukan dengan 
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mengedepankan keaktifan peserta pelatihan, sehingga peserta pelatihan diminta 

untuk bercerita pengalaman nya dalam membangun jejaring soial, dengan 

begitu jika ada kendala dalam membangun jejaring di kelompok usaha nya, 

dipecahkan bersama-sama.  

Hasil wawancara dengan RS mengutkan uraian diatas, “pelatihan yang 

diberikan oleh dinas pariwisata ataupun instansi lain nya perwakilan tiap 

kelompok wisata, setelah itu membangikan ilmu baru yang didapat dengan 

teman anggota lainnya, perenam bulan sekali. Tapi kadang gak mesti tiap enam 

bulan sekali juga, terkadang ada dari instansi lain nya. Dan anggota wira wisata 

juga belajar secara mandiri terkait jejaring sosial.” (CW, BD 25 februari 2019). 

Dilanjutkan dengan pendapat beliau mengenai kompetensi dan belajar mandiri 

terkait jejaring sosial, “ya sedikit-sedikit sebelum mengikuti pelatihan saya 

tahu, setelah mengikuti pelatihan ketekunan untuk belajar terus ada, mulai dari 

belajar dengan teman, atau mencari sumber nya di internet, kalau ada yang 

belum tahu saya tanya sama teman saya yang tahu dan bisa mbk. Karena kalau 

kita bertanya itu menambah pengetahuan kita.” (CW,BD,24 februari 2019).  

Pengelola wisata memiliki kemauan untuk menambah ilmu tentang 

jejaring sosial agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan mengembangkan 

usaha nya agar maju. Selain ungkapan dari pengelola wisata, jiwa untuk tekun 

dalam belajar terkait jejaring sosial juga di akui oleh anggota wirawisata sesuai 

dengan hasil wawancara sebagai berikut,  

Bermula dari dibentuk perbidang peran marketing di kelompok 
wirawisata sebagai promosi, memanfaatkan media sosial dalam 
pemasaran dan sara komunikasi dengan relasi yang ada diluar daerah, 
dan saya memiliki kemauan untuk belajar terkait jejaring sosial dan 
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mempraktekkan ilmu yang sudah di dapat. Kemauan yang muncul dari 
anggota itu perlu di hargai dan terus di pompa oleh kita sebagai pelaku 
usaha ini, karena dinas pariwisata dan berberapa komunitas sudah 
memberikan fasilitas dan kita sebagai pelaku usaha harus 
memanfaaatkan dengan baik untuk mendapatkan ilmu baru. (CW, AD, 
25februari2019) 
 

Pernyataan tersebut juga dikuatkan dengan pendapat RS ketika 

diwawancarai lebih lanjut mengenai kemampuan belajar jejaring sosial, “ya 

bisa dilihat, tingkat pengunjungan tamu mulai dari 2010 sampe sekarang tetap 

stabil, biasanya wisata yang seperti air kaya goa pindul bertahan paling lama 

lima tahun, akan tetapi karena kami terus meningkatan jejaring dan inovasi dari 

wisata itu sendiri memiliki peningkatan pengunjung. Artinya ilmu yang mereka 

punya diterapkan sesuai kondisi lapangan”. (CW,RS,26 februari 2019).  Salah 

satu anggota wirawisata tersebut mengunggkapkan bahwa mereka jika ingin 

belajar mudah dengan diberikan nya fasilitas dan akses yang mudah agar 

belajar dapat belajar dengan baik mulai dari pelatihan, belajar mandiri melalui 

internet, dan bertanya kepada teman. Dan dari anggota wirawisata pun 

menanggapi nya dengan positif dengan mau belajar dapat meningkatkan 

kemampuannya.  

Belajar merupakan sebuah tahap yang harus dijalani setiap manusia yang 

memiliki keinginan yang  kuat. Dilakukan tanpa harus disuruh atau adanya 

keterpaksaan. Pada proses belajar di lingkungan kerja terjadinya proses belajar 

yang berwal dari identifikasi, imitasi dan pada akhirnya menjadi sebuah 

pembiasaan yang dilakukan oleh dirinya. Seperti yang diungkapkan informan 

bahwa dengan kedatangan pengunjung kita bisa belajar selain ilmu 
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pengetahuan, belajar tentang nilai, sikap dan keterampilan positif dari 

pengunjung, sesama anggota lainnya. Pendidikan informal dan nonformal yang 

dilakukan di kelompok wisata ini memiliki sistem, konten, metode dan prinsip 

pembelajaran yang berbeda. Namun dari keduaya memiliki tanggungjawab 

yang sama yaitu membantu perkembangan orang dewasa pada ranah 

intelektual, sikap, keterampilan dalam lingkungan kerja, masyarakat dan 

keluaga. Pada kelompok wisata wirawisata dari hail wawancara bahwa 

lingkungan kerja disini secara informal dan nonformal. Mulai dari pendekatan 

budaya melalui sistem nilai, pengetahuan dan berprilaku pendidikan orang 

dewasa memiliki pengaruh yang kuat. 
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Tabel 19 Aspek Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Dalam Kelompok 
Wirawisata  

Subtansi 
Pendidikan 

Proses Belajar Metode 
Belajar 

Bentuk 
Pendidikan 

Sumber 
Belajar 

Hasil 
Belajar 

 
Pengetahuan  Pertemuan pertama 

pelatihan dari komunitas 
pariwisata terkait 
memanfaat sosial media 
dalam promosi. Di 
sampaikan materi nya, dari 
materi tersebut ada 
menjelaskan terkait 
membentuk jaringan untuk 
mempertahankan sebuah 
usaha. Kedua membuat 
kelompok kecil untuk 
mendiskusikan strategi 
jaringan untuk kedepannya, 
kemudian memnyampaikan 
hasil perkelompok. Ketiga 
pemabagian tugas individu 
dengan membuat konten di 
media semenarik mungkin. 
Selanjutnya proses tanya 
jawab dan evaluasi.  

1. Demonstrasi 
2. Diskusi  

berbasis 
pengalaman 
memecahkan 
permasalahan 
dalam 
kelompok 

 1.Pelatihan 
(nonformal).    
2.Sharing 
dengan teman 
dan saudara 
(informal) 

Pelatihan, 
komunitas, 
internet dan 
Pengalaman  
 

1) terbentuk 
pokdarwis nya 
struktur 
organisasi dan 
bagian 
perbidang.  
2)Dapat 
Memperluas 
jaringan 
dengan 
instansi, 
pemerintah 
dan bank 
3)Dapat 
membangun 
jaringan 
dengan travel 
agent dan  
terbentuk nya 
dialog grup 
whatssapp. 

nilai (sikap) 
dan norma 

Proses belajar dengan 
berkomunikasi aktif dengan 
pengunjung dan teman 
yang usaha nya maju lebih 
dulu. Dengan begitu 
tejadinya indentifikasi, 
imitasi, dan menjadi 
kebiasaan suatu tingkah 
laku yang baik, seperti 
ramah, nilai gotong royong 
sesama anggota, membuat 
suasana yang akrab dengan 
pengunjung, terbentuklah 
rasa aman dan nyaman 
ketika berkunjung  

Praktik secara 
langsung, dan 
sharing 

Informal  Pengalaman 
dan belajar 
mandiri  

1. Dapat 
memebrikan 
pelayanan 
yang bagus 
untuk 
pengunjung 
2. Dapat 
menghargai 
pendapat 
teman 
dikelomok 
wisata 
3. saling 
tolong 
menoong 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa peroses belajar terkait pengetahuan 

jejaring sosial, sikap, nilai dan keterampilan melalui pembiasaan. Dengan 

mengikuti pelatihan, komuntas sosial terkait wisata kemudian melalui interaksi 

dan komunikasi bersama pengnjung, lingkungan sekitar dan relasi. Mekanisme 

nya sama melalui imitasi, identifikasi, dan memperaktekkan. Lingkungan kerja 

merupakan miniaturnya masyarakat, oleh karena itu di lingkungan tempat kerja 

diajarkan nilai, sikap, dan pengetahuan baru.  

Pembiasaan yang berpola dan berulang saat interaksi dan kontak sosial 

dengan teman sebaya, relasi, pengunjung dan masyarakat dilingkungan tempat 

tinggal merupakan sebuah proses pembudayaan untuk terjadinya sebuah 

kontinuitas pendidikan untuk menguatkan ikatan solidaritas sesama pelaku 

kelompok usaha seperti perkumpulan arisan,  pengajian, budaya rewang 

melibatkan sesama anggota, kerabat, teman, dan tokoh masyarakat lain di 

sekitarnya yang mempengaruhi konstruksi sosial budaya dalam bersosialisasi 

maupun berprilaku.  

Keterampilan   1. Keterampilan 
berkomunikasi dengan 
efektif.  
2. Keterampilan membuat 
konten di media bentuk 
dalam promosi wisata 

1. Pelatihan  
2. Media 
sosial  

Informal   Pengalaman 
dan pelatihan  

Dapat 
membuat web 
dan konten di 
media yang 
menarik.  
Dapat 
mempeluas 
jaringan 
dengan bekal 
komunikasi 
efektif 
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3. Strategi Mengembangkan Jaringan Sosial Di Kelompok Wisata WiraWisata  

Peran startegi dan produktif untuk peningkatan ekonomi pada sebuah 

usaha, startegi yang dilakukan pada kelompok wisata dalam penelitian ini lebih 

banyak menerapkan strategi jejaring sosial. Proses-proses tersebut antara lain 

yakni terbentuknya bidang khusus tugas yang membangun jejaring sosial. 

Pertama membuat konsep jejaring, kemudian konsep jejaring di sosialisasikan 

atau di perkenalkan kepada anggota wirawisata. Jejaring yang dibangun 

dikarenakan hubungan pertemanan, kekerabatan dan dibangun atas dasar rasa 

saling menjaga, percaya, dan komitmen.  

Kelompok kuliner menerima pesanan menu makan siang untuk 

pengunjung. Kelompok kuliner siap untuk menjadi pemasok makanan karena 

sudah ada kominten dan saling menjaga satu sama lain di awal. Kedua 

membangun kompetensi berjejaring, pengetahuan, dan keterampilan dalam 

berwirausaha. Setelah jejaring informal telah terbentuk karena kesamaaan letak 

geografis. Langkah selanjutnya menggunakan jaringan media sosial yang mana 

jika ini terbangun akan memperluas hubungan jejaring dari luar daerah, seperti 

mengikuti diskusi dialog  dengan agent trevel, biro jasa perjalanan, dan instansi 

lainnya, bergabung dalam sebuah komunitas yang mana kegiatan nya 

bermanfaat untuk kemajuan sebuah usaha wisata.  

Jejaring sosial memiliki pengaruh yang kuat pada aktivitas dalam 

berwirausaha karena pelaku aktivitas usaha yang tertanam dalam konteks sosial 

mempengaruhi keputusan mereka. Strategi setelah terbangun nya jejaring 

secara informal melalui hubungan kekerabatan dan pertemanan. Maka 
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membangun startegi dalam pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha 

wisata wirawisata kepada pengunjung, bentuk dari pelayanan yang baik dan 

para pelaku usaha wirawisata bergabung dengan jaringan formal, yang pelaku 

usaha akan menerima pemasok, regulator, pegunjung, sumber dana dan 

peluang untuk berkembang. Yang artinya jaringan formal ini jaringan yang di 

fasilitasi oleh kumpulan pelaku wisata, perguruan tinggi dan agen pemerintah. 

Dimana jaringan ini memiliki sistem komunikasi yang mapan memiliki 

pertemun secara rutin dan memiliki akses terhadap pelatihan untuk 

mengembangkan usaha nya. Hasil dari wawancara dengan informan “AD” 

terkait startegi yang dilakukan di kelompok wisata wirawisata,  

Iya setelah terbentuk organisasi, kami membuat konsep terkait jejaring 
untuk disampaikan kepada teman-teman anggota lain nya. Setelah itu 
otomatis terbangun sebuah komitmen dulu antar kami. Saling menjaga 
satu sama lain. Setelah terbentuk komitmen itu, kemudian kami aktif 
mengikuti kegiatan yang ada di desa seperti arisan. Kalau sudah 
terbentuk dilingkungan tempat kerja dan masyarakat sekitar. Kami 
membuat jaringan secara formal agar usaha kami atau kerjasama yang 
kami bangun tidak hanya karena sama tempat tinggal. (CW,AD, 
25februari 2019) 
 

Dilanjutkan dengan pernyataan berikut ini,  

Startegi yang kita kembangkan tidak hanya membangun jejaring di 
karenakan hubungan kekerabatan atau pertemanan. Kita juga 
membangun jejaring formal seperti dengan universitas, pemerintah. 
Dengan membangun hubungan melalui jejaring  sosial itu dapat 
berkembang, memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk mencari 
informasi melalui relasi, dan komunitas yang diikuti secara aktif. 
(CW, AD, 25 februaru 2019) 
 

Ungkapan dari AD tersebut menggambarkan bahwa strategi yang 

dilakukan yakni pertama memberikan pelayanan yang baik, mulai dari 
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memenuhi kebutuhan pengunjung. Kedua membangun jejaring informal yang 

artinya membangun jejaring sesama pelaku wisata, anggota dan masyarakat 

Desa Bejiharjo sendiri, setelah jaringan terbentuk kemudian membangun 

jejaring secara formal yang mana bergabung dalam institusi, pemerintah, dan 

perguruan tinggi.  

Strategi promosi yang dilakukan di kelompok wisata wirawisata mulai 

dari objek wisata yang ditawarkan, seni budaya, dan kuliner demi untuk 

meningkatkan kunjungan wisatawan. Pemasaran sendiri merupan proses sosial 

yang dimana tidak hanya menjual produk atau jasan tetapi disini 

mengidentifikasi kebutuhan pengunjung dan dan memnuhi kebutuhan 

pengunjung dengan baik. Sebagimana ungkapan dari informan RS, “tugas kami 

sebagai pelaku wisata disini tidak hanya menjual jasa atau apapun itu, yang 

kami lakukan pertam mengidentifikasi apa yang lagi tren di masyarakakat 

selanjut baru kami memenuhi kebutuhan pengunjung dengan baik. Agar sebuah 

usaha itu tetap bisa bertahan mbk.” (CW, RS, 26 februari 2019) 

Bentuk startegi membangun jejaring informal dan formal efektif bagi 

kelompok wisata wirawisata, adapun starategi yang dilakukan kelompok wisata 

tidak hanya pada jejaring formal dan informal. jejaring sosial yang dibangun 

dengan media sosial seperti membuat web, instagram, facebook dan whatssapp. 

Bergabung pada sebuah komunitas sesama pariwisata sejenis, misal bergabung 

dengan forum-forum sharing dialog pariwisata seindonsesia, Himpunan 

Pramuwisata Indonseisa setelah bergabung para pelaku wisata bisa 

mendapatkan informasi tentang pemasaran, agent trevel, biro jasa dan lain 
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sebaginya. Ketiga dengan mengikuti pelatihan yang dilakukan instansi terkait 

maupun lembaga swdaya masyarakat. Mulai dari pelatihan tentang 

membangun jejaring, pelatihan untuk pemandu dan lain sebaginya.  

Faktor Pendukung Dan Kendala Yang dihadapi Pelaku Wisata Wira Wisata  

Keberhasilan suatu usaha dalam wisata dilihat dari faktor pendukung, 

dengan memiliki faktor pendukung dan mempertahankan dukungan baik dari 

internal organisasi dan ekternal dorongan dari luar organisasi. Kelompok 

wirawisata memiliki daya tarik dari sebuah dukungan antara lain infrastruktur 

yang baik, pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pegunjung da fasilitas, 

serta daya tangkap masyarakat yang positif terhadap pengembangan kelompok 

wisata wirawisata. Hal ini terlihat dari sikap antusias dan partisipasi dari 

masyarakat sekitar dan karang taruna. Tetapi wujudnya dapat dilihat seperti 

pernyataan “AD” sebagai berikut ini,  

Di kelompok wisata ini antusias dan partisipasi dari masyarakat 
maupun karang taruna nya sangat besar, misal dri perwujudtan nya 
ada nya pokdarwis yang dikelola. Pelayanan kami yang berbeda dari 
kelompok wisata lainnya, misal seperti kami ada alat musik tradisional 
nya, pendopo tempat istirahat dan tempat makan kami banyak. Dan 
fasilitas penunjang lain nya. Dan komitmen pemerintah terhadap 
wisata. Ini salah satu dari faktor pendukung sehingga kelompok wisata 
ini bertahan dan terus berkembang. (CW, AD, 25 februari 2019).  

 
Dilanjutkan dengan kendala yang dihadapi pelaku wisata dalam mengembangkan 

kelompok wisata. Seperti diungkapkan oleh RS, sebagai berikut:  

Faktor kendala dalam mengembangkan kelompok wisata disini, 
pengelolaan masih swadaya masyarakat sehingga pendapatan masih 
kurang, aksesa yang menuju wisata yang  jauh dan tarif harga masuk 
setiap kelompok wisata ada yang berbeda mbk padahal tarif masuk 
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sudah di patok sama, tapi masih ada yang melanggar. (CW, RS, 26 
februari 2019).  

 
Berdasrkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala 

yang di alami pelaku wisata maupun masyarakat  untuk mengembangkan 

wisata goa pindul yakni pengelolaan yang masih swadaya msyarakat, sehingga 

masih kurangg nya permodalan, pernedaan tarif harga pada setiap kelompok 

wisata, sehingga membuat pengunjung kurang nyaman  dan akses meunju 

wisata wirawisata yang jauh.  

c. Kelompok Tani Sari Bumi  

1. Kapasitas Jejaring Pada Kelompok Tani Sari Bumi  

Penelitian ini melakukan penggalian data melalui teknik observasi, 

wawancara, dan dokumntasi dengan fokus penelitian mengenai jejaring sosial 

yang di miliki oleh Kelompok Tani Sari Bumi.  

a. Peran Jejaring Pada Kelompok Tani Sari Bumi  

Jejaring sosial dimaknai sebagai kemampuan kelompok untuk bekerja 

sama dan berkoordinasi dengan pihak lain, baik pihak internal dan eksternal. 

Peran jejaring dalam sebuah kelompok usaha untuk mengembangkan problem 

sumber daya yang dibutuhkan, meningkatkan produktivitas dan memperoleh 

informasi yang bermanfaat untuk kemajuan sebuah kelompok tani. Jejaring 

usaha di kelompok tani sari bumi terbangun baik dari pihak internal maupun 

ekstrenal, terbangun nya jejaring di kelompok tani memberikan manfaat 

kepada pelaku usaha dan menjamin usaha nya akan relativ berlanjut dan 

bertahan. Peran jejaring dalam kelompok tani sari bumi diwujudkan dengan 
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kegiatan arisan antar anggota kelompok, berkumpulnya semua kelompok tani 

dalam kegiatan pelatihan dan lainsebaginya. Sedangkan membangun hubungan 

dengan pihak luar diwujudkan seperti dengan adanya hubungan pada 

pemerintah desa, kecamatan, dinas pertanian  

Kapasitas membangun jaringan yang luas tumbuh diantara sesama pelaku 

ekonomi kelompok tani yang didukung  ada nya tingkat rasa percaya yang 

tinggi dengan kerekatan hubungan sosial. Sebaran spektrum ini kemudian yang 

mampu memberi pengaruh dan mengerakkan perkembangan antar sektor 

ekonomi. Konteks makro pemanfaatan jejaring sosial ini dipadukan dengan 

pemperdayaan ekonomi kelompok tani menjadi relevan karena ujung tombak 

dari kesejahteran masyarakatvdiawali dari kesejahteraan lingkungan kerja.   

Kemampuan dalam membangun jejaring di kelompok tani sari bumi 

merupakan suatu modal yang harus dimiliki setiap kelompok usaha untuk 

menghadapi persaingan usaha dan kemajuan perkembangan pasar. Karena 

kegiatan yang ada di kelompok tani tidak lepas dari distributor pupuk, benih, 

pemerintah, pesaing , dan media sosial. Selain itu peran ketua kelompok tani  

juga sangat penting dalam menjelaskan dan mengkoordinir anggota kelompok 

dalam mengembangkan usaha kelompok tani, sehingga kemampuan petani 

untuk membangun hubungan interpersonal dalam kelompok, kemampuan 

berorganisasi, dan mengembangkan jejaring atau kemitraan pada pihak lain 

bisa berjalan dengan baik,  yang  pada  prinsip nya didasarkan pada  

kemampuan komunikasi anggota kelompok.  
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Kapasitas jejaring pada kelompok tani sari bumi baru dikembangkan 

pada tahun 2017 pada hasil wawancara dilapangan bahwa tahap untuk 

pengembangan jejaring yang berorientasi pada konsumen atau pasar. Dan 

jejaring internal kelompok tani sari bumi terbangun baik atas dasar kerabat, 

pertemanan, dan kondisi sebagai sesama masyarakat Desa Bejiharjo. Untuk 

membangun jejaring secara formal dengan instansi, pemerintah atau perguruan 

tinggi pada tahun 2015 menjadi pasif sehingga program atau informasi yang 

didapat minim. Permasalahn tersebut berakas dari arus informasi yang belum 

merata kepada setiap individu petani. Informasi yang minim terkait jejaring 

sosial membuat petani membuat petani hanya mengandalkan jejaring secara 

informal, yang artinya cakupan nya hanya pada pertemanan, kekerabatan dan 

sebagai anggota petani.  

Jejaring sosial memiliki peranan dalam pembangunan kelompok 

pertanian, pengembangan jejaring suatu proses yang dilakukan untuk 

meningkatkan hasil produksi di bidang pertanian. Selain meningkatkan 

produksi dan pendapatan, adapun tujuan lain yakni perubahan sosial yang 

meliputi norma, nilai-nilai dan prilaku anggota kelompok tani sri bumi sendiri, 

serta kerjasama antar kelompok tani dalam membangun jejaring pemasaran. 

Hasil wawancara dengan “SW” sebagi berikut,  

Kelompok tani sari bumi ini sudah mulai membangun jejaring secara 
eksternal misal dengan sesama kelompok tani minolestari, gapotan 
bejiharjo, anggota kelompok dan ekstrenal seperti dengan instansi 
pendidikan UGM, dinas pertanian, dinas perikanan, bptp mbk, tetapi 
jejaring melalui media sosial itu kami memulainya baru tahun 2017 
karena baru bisa menggunakan media sosial, anggota kelompok tani 
disini rata-rata usia nya sudah tua mbk. Adanya pengaruh atau peran 
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dari jejaring itu sangat perlu untuk mengembangkan usaha kelompok 
tani. Misal kerjasama dari penyedia pupuk atau distribusi pupuk, 
pemerintah seperti dinas pertanian, dengan diadakan pelatihan dari 
dinas pertanian, tentu nya kami. Namun, kami pernah pasif di tahun 
2015 mbk, jarang mengikuti kegiatan yang ada dari pemerintah, 
karena waktu itu banyak yang dari pemuda nya pindah ke kelompok 
wisata. Jadi kami jarang dapat informasi. Namun itu tidak bertahan 
lama mbk, di awal 2016 kami mulai mengikuti program-program dari 
luar, misal program dari UGM, pemerintah sehingga kami 
mendapatkan informasi ataupun peluang dengan mengikuti pelatihan. 
(CW, SW, 27februari 2019).   
 

Dilanjutkan dengan pernyataan sebagai berikut,  

Peran jejaring sosial disini tidak hanya mengembangkan produktivitas, 
pendapatan atau mengembangkan pemasaran saja, namun 
berkembangnya nilai-nilai, norma, dan pengetahuan juga itu termasuk 
peran jejaring dalam sebuah usaha. (CW, SW, 27februari 2019).   
 

Hasil wawancara dan obeservasi bahwa peran jejaring di kelompok tani 

tidak hanya mengembangkan produktivitas saja akan tetapi nilai-nilai, norma, 

perilaku dan pengetahuan. Dan kelompok tani sari bumi baru menggunakn 

jejaring melalui media sosial pada tahun 2017. Meskipun pada tahun 2015 

kelompok tani pasif, sehingga minim nya informasi.  Namun,  kelompok tani 

sari bumi mulai membangun jejaring dengan pihak ekternal, mulai aktif 

mengikuti pelatihan dari pemerintah, Universitas Gajah Mada, dan lain 

sebaginya.  

b. Organisasi yang terlibat dalam pengelolaan kelompok tani  

Kelompok tani dalam meningkatkan kesejahteraan petani perlu untuk 

berkolaborasi dan bekerjasama dengan kelompok lainnya. Karena untuk 

memanfaatkan agar kelompok tani aktif, dimana anggota kelompok tani 

memanfaatkan lembaga tersebut untuk meningkatkan kinerja kelompok tani 
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dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Karena kelompok tani 

memiliki fungsinya yang penting dalam pembanguna pertanian. upaya 

mensejahterakan kelompok tani tidak bisa dengan sendiri, perlu ada nya 

kerjasama dari kelompok usaha lain nya dan stakeholder. Kelompok tani sari 

bumi secara tidak langsung dapat untuk meningkatkan produktivitas usaha tani 

secara bersamaan. Dengan bekerjasama dengan kelompok tani lainnya dan 

organisasi lainya maka petani dapat memecahkan permasalahan baik itu berupa 

pemenuhan produksi teknis, produksi pertanian dan pemasaran. Sebagaimana 

hasil wawancara dengan salah satu informan ST yakni,  

Iya nama nya sebuah kelompok itu tidak bisa berdiri sendiri mbk, 
harus ada yang di ajak kerjasama. Apalagi dalam hal pemenuhan 
produksi pertanian, teknis dan pemasaran mbk. Kalau organisasi yang 
terlibat yang ada gapotan, kkt, kelompok minolestari, bptp, dan 
kelompok wanita tani. (CW, ST, 28februari 2019). 
 

Penyataan di atas dikuatkan dengan pernyataan RD,  

Masing-masing yang bekerjasama dengan kami memiliki peran nya 
mbk seperti dinas pertanian itu kan membina dalam hal pelatihan, 
sarana prasarana dinas perikanan itu setiap tahun kasih ikan untuk di 
sebar ikan, di bagian pertanian ikan. Gapotan itu kan fungsinya 
penghubung petani satu desa dengan pemerintah mbk, dalam hal 
permodalan, pemasaran produk. Ada juga balai penyeuluhan pertanian 
koperasi unit desa, dan kwt.(CW, RD, 28februari 2019). 
 

Hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa organisasi atau 

kelompok yang berperan mengelola kelompok tani antara lain yakni gapotan, 

kelompok minolestari, kelompok wanita tani, KUD, dan balai pelatihan dan 

penyuluhan pertanian. Adapun peran dari organisasi yang terlibat dalam 

pengelolaan kelompok tani seperti balai penyuluhan pertanian berperan sebagai 

proses pembangunan dalam bidang pertanian. Selain itu seperti pada perdesaan 
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pada umumnya di Desa Bejiharjo terdapat suatu lembaga yang menyediakan 

berbagai bahan kebutuhan pertanian. lembaga ini juga upaya pemerintah dalam 

membangun sistem pertanian yang ada di Desa Bejiharjo berbagai kebutuhan 

disini seperti obat hama, obat penyubur tanaman. Koperasi unit desa menjadi 

tujuan utama petani membutuhkan bahan-bahan pertanian. dan organisasi 

kelompok tani wanita upaya dalam peroses mengembangkan dan 

memanfaatkan potensi sistem pertanian masyarakat yang ada.  

c. Pola Jejaring Yang Di Bangun Kelompok Tani Sari Bumi  

Jaringan yang terbentuk pada kelompok wisata dewabejo terdiri dari 16 

aktor dengan visualisasi seperti  gambar 4,  gambar tersebut menunjukkan 

bahwa masing-masing aktor memiliki hubungan timbal balik yang sinergis.  

 
Gambar  5  Jaringan Kelompok Tani Sari Bumi  
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Proses pembentukan jaringan pada kelompok tani sari bumi diawali 

dengan ada nya pembentukan kelompok tani oleh pemerintah desa dan 

pembentukan struktur organisasi, jaringan ini terbentuk karena adanya 

hubungan pertemanan, kekerabatan, dan peran sebagai masyarakat Desa 

Bejiharjo. Kelompok tani kaitan nya erat sebagai tombak pelaku khususnya 

pada bidang pertanian dan termasuk wadah dari program pemberdayaan 

masyarakat. Kelompok tani sari bumi melakukan kerjasama dengan berbagai 

lembaga seperti BPTP, Universitas Gajah Mada, gapotan bejiharjo, perangkat 

Desa Bejiharjo, pemerintah kabupaten dan dinas pertanian, dinas perikanan. 

Saat ini kelompok tani sari bumi memiliki jaringan yang erat dengan 

pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. Hal ini dikarenakan kelompok 

tani sebagai salah satu kelompok yang dicontohkan sebagai pertanian yang 

mengolah padi organik pada tinggkat kabupaten. Pola jejaring yang terbangun 

dengan gapotan, kwt, kelompok tani lainnya, karang taruna, gapotan dan 

universitas gajah mada terbentuk jaringan secara horizontal, dan jejaring yang 

terbangun dengan dinas pertanian terbentuk secara vertikal.  

Untuk memenuhi kebutuhan kelompok tani sari bumi berupa dana secara 

internal dan swadaya masyarakat. Bentuk pencarian dana tersebut yakni KAS 

kelompok tani sari bumi dan membuat proposal untuk dinas pertanian. (CL 9, 

25 maret 2019). Dan dana yang turun dari pemerintah digunakan untuk 

membeli pupuk, alat pertanian dan sebagian untuk program kegiatan pelatihan. 

Langkah awal terbentuk nya jejaring mengikuti perkumpulan warga, 

mengadakan arisan dan kelompok pertanian di daerah lain untuk mendapatkan 
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informasi baru dan pupuk. Selain melakukan penelusuran jejaring kerja seperti 

yang diuraikan di atas, peneliti juga melakukan studi dokumentasi, observasi 

dan wawancara untuk meningkatkan validitas data.  

Hasil wawancara yang menguat kan eratnya jejaring antar kelompok tani 

sari bumi dengan berberapa aktor dapat dilihat pada hasil wawancara kepada 

ST berikut, “kelompok tani sari bumi ini kelompok usaha yang sudah lama 

terbentuk nya, istiilah ya kelompok usaha yang tertua di Desa Bejiharjo. 

Sebagai tempat pengembangan sumber daya. Hubungan sesama anggota dan 

masyarakat terbangun dengan erat dan harmonis hubungan yang terbagun 

seperti dengan karang taruna, universitas gajah mada. Karena adanya 

pertemanan” (CW,ST, 28februari 2019).  Hubungan yang dapat terjalin jika 

pengelola kelompok tani sari bumi mampu memupuk hubungan baik dengan 

mitra. Pemerintah dinas kabupaten gunungkidul memiliki peran sebagai 

pembina dan kepala dukuh gelaran sebagai penasihat. Pemerintah desa menjadi 

jembatan penyelesai dengan melakukan pendekatan dengan pemerintah 

kabupaten dan provinsi.  

Penguatan jejaring dalam usaha dan atau peningkatan ekonomi kelompok 

tani tidak lepas dari adanya jalinan kerjasama dianatara aktor memiliki 

kesamaan kepentingan. Keterbatsan finansial mampu disiasati dengan 

memanfaatkan peluang jejaring sosial berupa arisan, forum pengajian, dan 

koperasi kelompok tani dengan ada nya kepercayaan satu sama lain. Dengan 

kondisi ini menjadikan akses terhadap sumber daya ekonomi bagi kelompok 

tani sari bumi semakin terbuka yang sepenuhnya mengandalkan hubungan baik 
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sehingga ekonomi kelompok tani sari bumi mampu bertahan hingga sekarang 

dan ada mengalami peningkatan. Dengan demikian, relasi yang terjalin dalam 

kelompok usaha wisata dapat di lihat pada tabel 20.  

Tabel 20 Aspek Kerjasama Kelompok Tani Sari Bumi  

Kelompok Tani Sari Bumi  
 

Pihak mitra   Pola Jejaring  Cara Membangun Jejaring  Keuntungan  
Pemasok pupuk Horizontal  Melalui pertemuan (komunitas), 

sharing pertemanan  
Memudahkan 
mendapatkan bahan baku 

Dinas pertanian Vertikal  Komunikasi efektif   Penyokong dana dan 
bahan  

Konsumen  Horizontal  Dengan komunikasi penjual  Barang mudah untuk 
didapatkan 

Sesama teman   Horizontal  Sering berkomunikasi, bertemu 
di fotum-forum pertemuan 

Mempurmudah 
kerjasama 

Sesama anggota   Horizontal  Berkomunikasi efektif Kemudahan dalam 
bekerja sama  

Pemerintahan 
desa  

Vertikal  Berkomunikasi efektif  Mendapatkan pelatihan 
dan bahan modal  

Media sosial Horizontal  Dengan networking Membangun jejaring 
melalui dari pihak 
eksternal 

BPTP  Horizontal  Komunikasi aktif  Mendapatkan pelatihan  
Gapotan , HKTI , 
dan KKT  

Horizontal  Komunikasi dialogis dan efektif Mendapatkan informasi 
baru dari sesama 
kelompok tani lainnya 

  

Tabel 20 menunjukkan kapasitas jejaring sosial, pola jejaring, cara 

membangun jejaring. Melalui pembiasaan yang dipelajari dan diterapkan 

kelompok tani sari bumi melalui interaksi dengan pemerintah, pemasok, dan 

kelompok tani lainnya. Pola jejaring yang di bangun karena ada nya hubungan 

pertemanan, kerabat,  saling menguntungkan dan memiliki tujuan yang sama. 

Melalui pendekatan nya dengan cara pertemuan, sharing dialog, dan 

penyuluhan. Selain dengan mengembangkan jejaring dengan pemerintah 
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melalui program pemerintah mengenai kelompok tani keuntungan nya yakni 

para anggota kelompok tani bisa menyampaikan aspirasi. Fungsinya untuk 

mengembangkan sikap, menghubungkan pengethuan dengan pengalaman. 

Sedangkan pelatihan dan penyuluhan memberikn dan mewadahi ilmu terapan 

kepada para petani dan kemudian petani yang memperaktekkan. Dan bentuk 

kerjasama yang dilakukan yakni pendampingan saat proses pembentukan 

kelompok tani dan pemasaran hail produksi pertanian. 

2. Proses Belajar Terkait Jejaring Di Kelompok Tani Sari Bumi  

a. Bentuk Motivasi Kelompok Tani dalam Proses Belajar  

Pada anggota kelompok usaha tani termotivasi untuk belajar sesuai 

dengan kebutuhan dalam penyelsainya masalah yang mereka hadapi. Anggota 

kelompok tani menyadari bahwa terkait jaringan sosial yang dibangun pada 

pihak eskternal untuk meningkatkan kualitas produksi dan pelayanan 

mempengaruhi produktivitas dan pendapatan dan dalam motivasi untuk belajar 

sumber daya manusia yang terbatas kendala faktor usia yang sudah tidak 

produktif. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan ST,  

Tentunya termotivasi ya karen ingin memecahkan permasalahan yang 
ada dalam kelompok toh mbk, kaya membangun jaringan sosial itu 
kan penting untuk meningkatkan produktivitas SDM dengan cara aktif 
diberbagai kegiatan kelompok tani dan pemerintah pertanian. Tapi 
ndak semua anggota mau berpartisipasi atau termotivasi, kadang ada 
juga yang nyaman dengan keadaan nya. (CW,ST,28februari 2019). 
 

Hal senada juga di sampaikan oleh RD bahwa,  

Motivasi mau belajar itu awal dalam diri sendiri dulu mbk, mau 
berubah atau ndak. Ada juag yang termotivasi setelah lihat kelompok 
lainnya lebih maju, nah itu mulai teman-teman semangat untuk belajar 
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hal-hal yang baru, untuk mengembangkan produk pertanian. (CW,RD 
29februari 2019) 
 

Hal yang sama juga disampaikan oleh SW bahwa,  
 

Bentuk minat atau motivasi untuk belajar disini berlandsakan karena 
pengalaman mbk, jadi belajar tidak hanya dengan kita dapat dari 
pelatihan saja, tapi bisa dari pengalaman kita, atau pengalaman teman 
saat kita berdiskusi. Jadi pendekatan belajar nya sesuai dengan 
kebutuhan dan latar belakang masyarakat. Jadi sudah pasti setiap 
individu termotivasi karena sebab yang berbeda-beda. Jadi bagi 
mereka dengan belajar ini, maka hasil belajar nya dapat bermanfaat 
buat mereka saat ini. (CW,SW, 29februari 2019).  
 

Ungkapan yang disampaikan oleh ST bahwa motivasi atau minat itu ada 

karena ingin memecahkan permasalahan yang terjadi pada kelompok tani. 

Artinya suatu hal yag bagi mereka itu bermanfaat untuk sekarang. ST juga 

memberikan wujud dalam motivasi belajar terkait mengembangkan jaringan 

sosial dengan cara aktif dalam kegiatan gabungan kelompok tani dan 

pemerintah pertanian. Motivasi yang ada pada anggota kelompok tani ada 

karena kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan, kebutuhan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produk, pengalaman yang 

ingin di refleksikannya.  

b. Interaksi dan Komunikasi Pengelola Kelompok Tani Dengan Aktor Berpengaruh  

Melalui pola interaksi dan komunikasi dalam makro sistem masyarakat 

Desa Bejiharjo semakin berkembang karena, hubungan dengan masyarakat 

dalam komponen lingkungan sosialnya, yang begitu heterogenitas mulai dari 

pekerjaan dan profesi dengan begitu interaksi yang dibangun bergama, saling 

sharing pengalam satu dengan yang lain, mulai dari melihat, mengalami, 

kemudian mengidentifikasi dan akhirnya ada hal-hal yang diimitasi. Pada 
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segmen ini masyarakat Desa Bejiharjo memiliki keterampilan bagimana 

memperlakukan pendatang atau pengunjung yang datang di Desa Bejiharjo, 

sebuah kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari hari yakni pelayanan 

yang terbaik untuk pengunjung, karena ada nya koordinasi dari pemerintah 

desa dan pelaku wisata. Dengan begitu tampak interaksi yang efektif dari 

masyarakat desa.  

Proses dan pertukaran informasi yang terlajin di kelompok tani yang 

terjadi  dari dua orang atau lebih mengambarkan ada nya jaringan yang muncul 

sebagai akibat kebutuhan informasi. Proses pertukaran informasi yang terjadi 

bisa lewat tatap muka secara langsung atau melalui media komunikasi. Dan 

individu yang telah berinteraksi memiliki peran dalam sebuah jaringan 

tergantung intensitas mereka dalam menerima atau memberikan informasi.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan ST menunjukkan bahwa ketika 

menyampaikan sebuah ilmu yang baru di dapat ketika pelatihan, bererapa dari 

anggota dan petani belum mau menerima, mereka melihat hasil nya kemudian 

baru mengikuti, misal dari menanam padi organik yang mana sudah tidak 

menggunakan pestisida. Memberikan arahan dan masyarakat. Mereka masih 

enggan untuk menerima, akan tetapi setelah melihat hasil nya berberapa 

anggota dan masyarakat mulai mengikuti. ST mengungkapkan, “berawal dari 

mengikuti pelatihan dari dinas pertanian terkait teknologi dan pemasaran, 

mengikuti pelatihan dari pemerintah atau instanis lain nya biasanya perwakilan 

saja, jadi setelah itu di berbagi informasi kepada anggota petani, namun masih 

ada berberapa yang belum mau menerima.” (CW, ST, 28februari2019).  



192 
 

Pernyataan ST selanjutnya dikuatkan oleh RA, “iya, setelah pelatihan teman 

yang ikut pelatihan membagikan ilmu baru nya, biasa kalau anggota kelompok 

ada yang mau nerima informasi baru atau tidak, biasanya teman teman melihat 

dulu kalau ada teman nya yang sudah berhasil menggunakan cara tanam 

organik seperti itu. Ada yang seseorang menerima sebuah cara baru karena dia 

butuh, ada nya intensitas.” (CW,RA,29 februari 2019). Beda pola pikir dalam 

sebuah kelompok merupakan bentuk yang wajar, karena sejatinya manusia 

secra langsung maupun tidak langsung mereka melihat teman yang berhasil 

terlebih dahulu, kemudian megidentifikasi, mengalami dan diimitasi. Ini 

merupakan tingat rendah nya seorang wirausaha dalam menangani sebuah 

mental resiko.  

Pola interaksi dan komunikasi yang terbentuk dari aktifitas petani sari 

bumi dalam berkomunikasi dilihat sebagai upaya petani dan anggota kelompok 

tani dalam mendapatkan informasi terkait jejaring sosial, cara mencari donatur, 

relasi, menerima dan menyebarkan kembali, pada hakikatnya mengembangkan 

jejaring sosial yang dapat mendukung peningkatan produktivitas komoditi 

beras. Semakin tinggi aktivita individu atau kelompok petani dalam 

berhubungan dengan individu atau kelompok tani lainnya mengindikasikan 

semakin banyak informasi usaha tani dipertukarkan maka semakin tinggi pula 

penerapan jejaring eskternal. Dengan adanya kegiatan pelatihan dan 

penyuluhan dari dinas anggota kelompok tani dan masyarakat telah 

menerapkan meskipun kurang sesuai dengan anjuran yang telah diberikan oleh 

penyuluh. Seperti yang di ungkapkan oleh ST,  
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Iya sekarang  setelah melihat ada teman yang berhasil menanam 
secara organik tidak memakai pestisida, mulai mengikuti mbk, dan 
sekarang semakin melakukan komunikasi dengan banyak aktor lain 
dalam jaringan agar mendapatkan informasi baru, sebagian besar 
petani langsung berhubungan dengan sumber informasi. Dengan 
merasakan dampak nya membangun jejaring sosial dengan pihak 
ekternal itu yang menjadikan kami terus mengembangkan jejaring 
melalui media sosial, pertemuan. Jika ada informasi tentang bibit 
unggul kemudian sekarang mudah untuk menerima hal yang baru 
mbk. (CW, ST, 28februari 2019).   

 
Hasil dari wawancara dapat disimpulkan bahwa sebagian besar petani 

langsung berhubungan dengan sumber informasi. Oleh sebab itu hal ini 

memperlihatkan pola komunikasi dan interaksi yang menyebar, anggota 

kelompok tani cenderung melakukan kontak sebanyak mungkin aktor lain 

dalam sebuah jaringan agar bisa mendapatakan informasi dan menguntungkan 

diajak kerjasama. 

c. Mekanisme dan Tahapan Proses Belajar Pada Kelompok Tani  

Proses belajar  yang terjalin pada kelompok tani sari bumi terkait 

jaringan sosial secara internal, berawal karena ada nya hubungan pertemanan, 

dan kekerabatan. Bentuk proses belajar yang bermula dari saling tolong 

menolong, bekerja tanpa pamrih, kepedulian terhadap sesama dan saling 

mengetahui satu sama lainnya. Sedangkan  jejaring melalui media sosial 

bermula karena mengikuti perkembangan zaman. Sehingga kesadaran pengurus 

kelompok tani sari bumi untuk belajar terkait jejaring melalui media sosial itu 

penting. Belajar dari pengalaman sebagai kesatuan yang melekat dalam 

kehidupan para kelompok tani, wujudnya dalam bentuk pertemuan forum 

diskusi, sharing dan memenuhi permintaan konsumen.  
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Proses belajar anggota kelompok tani didapatkan dari mengikuti 

pelatihan, pengalaman dengan begitu anggota kelompok tani sari bumi 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran yang dilakukan oleh 

petani tidak lepas dari balai penyuluhan pertanian, para penyuluh memiliki 

peran penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran petani, mulai sebagai 

fasilitator, edukasi, pemberi informasi dan lain sebagainya. Sebagaimana yang 

di utarakan oleh informan yakni ST, “Saya di kelompok tani sebagai imtek di 

kepengurusan, jadi sering mengikuti pelatihan, penyuluhan dari dinas pertanian 

maupun UPT BPP mbk, kemudian ilmu yang di dapat itu di bagikan dengan 

anggota petani lain nya, hingga peraktek nya di lapangan.” (CW, ST,28 

februari 2019).   

Dalam membangun kesadaran untuk selalu bergerak dan melakukan 

perubahan menjadi lebih baik. Para petani melalui kelompok yang sudah di 

bentuk, melakukan tindakan-tindakan yang nyata, salah satu tindakan yang 

dilakukan itu adalah pertama dengan membangun kepercayaan terhadap 

anggota kelompok dan pemerintah sebagai stakeholder terkait. Dengan begitu 

jejaring sosial akan terbentuk. Proses belajar terkait jaringan sosial di 

kelompok tani berawal dari memiliki pengalaman yang sama, perkumpulan 

jaringan informal yang sudah terbentuk , untuk membangun jaringan formal 

dengan terbentuk nya struktur dan oragnisasi juga sudah berjalan dengan di 

bina oleh dinas pertanian. namun pemasaran melalui media sosial berawal dari 

mengikuti pelatihan. Serangkaian materi disampaikan oleh penyuluh sebagai 

contoh model pembelajaran nya yakni sekolah lapangan pengendalin hama 
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terpadu (SLPHT),  bimbingan teknik dan memaparkan kondisi di lapangan 

yang terjadi, selanjutnya sesi tanya jawab tentang mengembangkan jejaring. 

Anggota kelompok tani sari bumi begitu antusias. Sebagaimana yang di 

sampaikan oleh ST,  

Proses belajar jaringan sosial secara internal sudah lama terbentuk 
mbk, mulai dari bentuk saling tolong menolong, nilai kekompakan 
setiap anggota. Kendala dulu itu karena kelompok tani ini isi dulu 
orang tua yang sudah sepuh dan belum tau cara mempromosikan 
melalui media. Pada tahun 2017 pertama kali nya kami mengikuti 
pelatihan terkait mengembangkan jejaring melalui media sosial. Dan 
sekarang hampir semua anggota sudah punya hp mbk, jadi lebih 
mudah promosi dan komunikasi dengan pihak luar daerah. 
(CW,ST,28februari 2019).    

Pernyataan diatas dikuatkan oleh pernyataan KR,  

Jaringan sosial secara internal kami belajar melalui pengalaman, dan 
sharing dengan sesama pelaku usaha di desa beiharjo. Kemudian kami 
mengikuti pelatihan yang dari dinas pertanian. proses pertama kami 
berkumpul karena arisan, dan kegiatan sosial lainnya. Kemudian 
penyuluhan tentang jejaring , bimbingan tekni, ekolah lapangan 
pengendalian hama terpadu dan memasarkan produk melalui media 
sosial. (CW, RD ,29 februari 2019).  
 

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa belajar tentang jejaring 

sosial anggota kelompok tani mendapatkan nya melalui pengalaman, dan 

sharing dengan teman ketika perkumpulan arisan dan pengajian. Sedangkan 

jejaring melalui media sosial untuk memasarkan produk dengan mengikuti 

pelatihan dari dinas pertanian.  

Program pemberdayaan yang di berikn oleh dinas pariwisata sebuah 

proses memberikan kekuatan yang power dalam pengembangan jaringan 

sosial. Jaringan sosial aset yang bernilai, karena dapat mendorong orang untuk 

bekerja satu sama lain, dan jaringan sosial yang baik juga akan menghasilkan 



196 
 

kerjsama yang positif, oleh karena itu ada nya dorongan motivasi dalam diri 

petani untuk belajar terkait jaringan sosial sehinga kelompok usaha nya dapat 

bertahan hingga sekarang dan berkembang. Hal ini di utarakan oleh informan 

KR, “setelah ikut pelatihan terkait jaringan sosial, kemudian hasil dan 

pengalaman dari pelatihan itu kami sampaikan kepada teman-teman petani lain 

nya, ada yang langsung mau menerima dan memperaktekkan nya karena 

termotivasi untuk mengembangkan dan memasarkan produk nya tadi mbk, dan 

ada juga yang mau menunggu teman nya yang berhasil”. (CW, RD ,29 februari 

2019).  

Pada proses belajar yang ada di kelompok tani sari bumi setelah 

terbentuk nya jaringan sosial, tentu ada nya nilai nilai, sikap, keterampilan  dan 

norma yang berlaku dalam kerjasama satu dengan lain nya. Karena ketika 

terjadi interaksi secara langsung kepada konsumen dan relasi kerja. Hai ini 

nilai sopan santun, sikap ramah, dilakukan kepada konsumen dan menjadi 

sangat penting, karena sasaran dari kelompok tani sari bumi adalah konsumen 

yang membeli hasil produksi padi organik. Bagaimana peran kelompok tani 

dapat menjaga konsumen tetap menjaga hubungan baik supaya tidak beralih ke 

tempat lain dan menjaga hubungan yang baik dengan relasi. Nilai kepercayaan 

bisa dijaga dengan pelayanan, kualitas produksi dan pengemasan hasil produksi 

yang baik, ini termasuk proses belajar yang dilakukan di kelompok tani sari 

bumi.  
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Tabel 21 Aspek Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Dalam Kelompok Tani  

Subtansi  
Pendidikan 

Proses Belajar  Metode 
Belajar 

Bentuk 
Pendidikan 

Sumber 
Belajar 

Hasil Belajar 

Pengetahuan  Pertama penyampaian 
materi. Kedua tanya 
jawab, setelah tanya 
jawab dibuat 
kelompok-kelompok 
kecil untuk pemberian 
tugas, memilih, 
menyederhanakan, 
myajikan hasil diskusi 
kelompok.  

Demostrasi  pelatihan, 
penyuluhan 

Pelatihan dari 
dinas pertanian, 
komunitas, 
internet 

Petani mampu 
menguasai 
meteri, mampu 
memperluas 
jaringan dan 
menghasilkan 
produk 
berkualitas. 
Tebentuknya 
gapotan  

Belajar tidak hanya 
saat penyuluhan, akan 
tetapi terjadinya temu 
wicara yang mana 
terjadi dialog antar dua 
orang sampai tiga 
orang antara petani 
dengan pemerintah 
dengan bahas ide, 
gagasan atau laporan 

Diskusi 
kelompok 

Informal  Pengalaman Anggota 
kelompok tani 
mampu 
mengungkapka
n ide dan 
gagasan nya 
kepada 
pemerintah, 
terjadinya 
diskusi grup 
melalui sosial 
media 

Temu karya dan temu 
lapangan diskusi hasil 
temuan petani dengan 
kelompok tani, untuk 
saling tukar informasi 

Informal  Informal  Pengalaman, 
media sosial 

Petani mempu 
menemukan 
inovasi dan 
menghasilkan 
produk yang 
unggul untuk di 
acara pameran 

nilai (sikap) 
dan prilaku 

Proses belajar terjadi 
karena sering nya 
berkomunikasi dengan 
orang baru oleh karena 
itu bisa mencontoh 
bentuk pelayanan yang 
ramah, produksi dan 
kemasan produksi 
yang baik 
Pola prilaku berubah 
menjadi lebih baik, 
suka menolong sesama 
anggota selama 
mereka mau terbuka. 
Kemandirian, dan 
saling tolong 

Informal  
 
 
 
 
 
 

Lingkungan 
kerja dan 
keluarga 
 
 
 
 
 
 

Pengalaman dan 
belajar mandiri 
di lingkungan 

Kelompok tani 
mampu 
berinteraksi 
dengan ramah 
dan sopan, 
tanggung jawab 
pada tugas 
yang diemban, 
mampu 
membangun 
keakraban 
dengan pihak 
internal dan 
ekstrenal 
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Tabel tersebut menunjukkan dari sistem pengetahuan, sikap, nilai, 

keterampilan melalui pengalaman kelompok tani melalui proses belajar selama 

interaksi dan komunikasi bersama konsumen, relasi dan lingkungan. Tempat 

bekerja merupakan sebuah proses belajar mulai yang tadi nya tidak tahu 

menjadi tahu, dan terjadi pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan 

pelatihan dan sharing.  

Dengan demikian proses belajar dengan membangun jejaring berarti 

segala sikap, pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang baik guna untuk 

menjalin hubungan dengan pihak lain untuk mendapatkan sumber daya. 

Melalui program-program pemberdayaan dari pemerintah dan instansi lainnya, 

sehingga mendapatkan wawasan yang baru. Pendidikan nonfomal sebagai 

pelengkap dalam proses belajar di dalam lingkungan kerja agar sumber daya 

manusia yang ada di dalam nya dapat berkembang dan bersaing di pasar 

dengan baik, sekalipun belajar dari pengalaman di lingkungan kerja sebagai 

sistem, program, isi dan seringkali di pandnag kurang mendapat perhatian lebih 

dibanding pendidikan formal.  

menolong dalam 
temuan hal baru 

Keterampilan  Komunikasi efektif, 
Produksi hasil panen 
 
 

Praktik   Pengalaman dan 
pelatihan 

Mampu 
memanfaatkan 
media sosial 
dalam hal 
promosi, dan 
mempeluas 
jaringan 
melalui media 
sosial 
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Dalam kegiatan pelatihan dan penyuluhan petani diberikan informasi 

yang berkaitan dengan berbagai hal tentang pertanian. pemberian motivasi juga 

diberikan ketika penyuluhan, hal ini berguna untuk menimbulkan semangat dan 

gairah untuk belajar, dan mengubah prilaku menjadi petani yang sukses.  

3. Strategi Mengembangkan Jaringan Sosial Di Kelompok Tani Sari Bumi   

Peran strategi dalam mengembangkan jaringan sosial pada kelompok tani 

untuk mengembangkan usaha dengan cara menjalin kerjasama baik dari pihak 

internal maupun pihak eksternal. Tahap pertama yakni mengikuti program dari 

pemerintah maupun komunitas pertanian.  Kedua komunikasi aktif pada setiap 

pertemuan kelompok tani di tingkat kabupaten dan di forum komunikasi 

kelompok tani. Ketiga membangun komitmen atar anggota kelompok tani dan 

relasi. Keempat penguatan jejaring dengan cara pertemuan arisan dan 

pertemuan secara formal dan aktif di web. Sebagaimana yang disampaikan 

oleh informan RD,  

Kami membuat startegi dan melakukan nya dalam kelompok tani, 
contoh nya saja kami membangun jaringan yang kuat terlebih dahulu 
pada anggota kelomopok. Kedua baru kami menjalin kerjasama 
dengan pemerintah salah satu nya dengan cara mengikuti pelatihan 
dan peyuluhan. Membangun komitemen, selanjutnya membangun 
jejaring di kelompok tani lainnya salah satu contoh nya agar 
mendapatkan pupuk, dan akhir-akhir ini kami baru aktif di sosial 
media mbk. (CW, RD ,29 februari 2019). 
 

Pernyataan di atas dikuatkan oleh informan SW  

Perihal strategi untuk mengembangkan jaringan sosial, yang pertama 
kali kami lakukan untuk jaringan dari pihak internal terlebih dahulu,  
kemudian mengikuti pelatihan, dikutkan jaringan sesama anggota tani 
nya dulu mbk, kalau sudah berkomitmen, dan tumbuh rasa saling 
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percaya satu dengan lain, baru kami membina hubungan dengan pihak 
luar contoh nya dengan pemerintah desa, dinas pertanian dan instansi 
lain nya. Kalau jaringan dari dalam organisasi atau kelompok nya saja 
gak kuat, bagaimana dengan membangun jaringan dari pihak ekternal 
kan gitu mbk. (CW, SW, 27 februari 2019).   
 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa strategi untuk mengembangkan 

jaringan berawal dari penguatan jaringan pihak internal nya dulu starategi nya 

dengan menumbuhkan rasa percaya satu sama lain dengan cara berkomunikasi 

secara efektif dan dialogis, agar tetap kokoh dan kuat dan mengikuti pelatihan 

terkait pengembangan jaringan memberikan keterampilan tambahan dan 

meningkatkan kemampuan anggota untuk penting nya membangun jaringan 

karena mayoritas anggota kelompok tani rentan di usia yang sudah lanjut, tidak 

bisa dipungkiri bahawa rendahnya sumber daya manusia yang ada dari 

rendahnya pendidikan anggota kelompok tani menjadi salah satu faktor 

penghambatnya. 

Upaya penguatan jaringan kelompok tani merupakan suatu pekerjaan 

yang tidak ringan, bahkan membutuhkan waktu. Namun penguatan jaringan 

kelompok tani tersebut harus dilakukan untuk menunju kemandirian kelompok 

tani. Wujud dari starategi dalam meningkatkan jaringan sosial tergambarkan 

pada kelompok tani sari bumi  dalam lingkungan kelompok tani seperti saling 

percaya, saling mendukung antar anggota kelompok tani, antar kelompok tani 

lainnya, antar kelompok tani dengan pembina seperti penyuluh, pemerintas 

dinas pertanian. aktif di forum sharing pertanian, dan mengembangkan web 

kelompok tani prilah kegiatan dan kulitas produk dengan pemasaran yang  

menggunakan media sosial seperti grup whatssapp, facebook, dan web.  
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Faktor Pendukung Dan Kendala Yang dihadapi Pengelola Kelompok Tani Sari 

Bumi 

a. Faktor pendukung dalam meningkatkan jaringan sosial  

Dalam meningkatkan jaringan sosial melalui program pemberdayaan 

petani ini terdapat faktor pendukung dalam pelaksanan jaringan sosial. Dari 

hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan dengan pengurus, dan 

anggota kelompok tani faktor pendukung dalam mengembangkan jaringan 

sosial yakni:  

1) Partisipasi Anggota Kelompok Tani 

Adanya partisipasi dari anggota kelompok tani maka jaringan sosial 

secara internal dan ekternal akan bertahan dan berkembang. Antusianya dalam 

mengikuti kegiatan pelatihan, memberikan produk yang terbaik untuk 

konsumen. Seperti yang di sampaikan oleh bapak “ST”  selaku penggurus 

bagian imtek kelompok tani sari bumi, bahwa tingkat partisipasi anggota 

kelompok tani sari bumi dalam mengikuti kegiatan dari pemerintah atau 

komunitas lumayan tinggi. Dilihat banyak anggota yang mengikuti kegiatan 

tersebut. . (CW, ST,28februari 2019).    

Pernyataan tersebut diperkuat oleh bapak SW selaku ketua kelompok tani 

sari bumi bahwa,  

Anggota yang ikut berpartisipasi dalam pelatiha jaringan sosial 
lumayan, kalau di lihat dari setiap kegiatan pelatihan dikuti 35 
anggota.  (CW, WS,27 februari 2019).   
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi 

anggota kelompok tani sari bumi dalam mengikuti pelatihan terkait jaringan 

sosial cukup tinggi. Dilihat dari rata-rata yang datang setiap kegiatan pelatihan 

diikuti 35 anggota.  

2) Akses Media Sosial  

Dengan mudah nya mengakses sumber pengetahuan dan 

mempromosikan produk melalui media sosial dapat membantu petani dalam 

meningkatkan pengetahuan dan jaringan sosial nya. Media sosial yang 

digunakan misal nya web. Seperti yang di ungkapkan bapak RD selaku anggota 

bagian saprodi kelompok tani sari bumi bahwa, “dengan ada nya medi sosial 

dan memanfatkan nya untuk mendapatkan pengetahuan,  memperluas jaringan 

pihak eksternal dengan media dan sebagai alat untuk mempromosikan produk.” 

(CW, RD ,29februari2019).  

3) Adanya motivasi  

Adanya motivasi yang sama antara pengurus dan anggota kelompok tani 

sari bumi, dalam usaha bersama mengembangkan jaringan petani di kelompok, 

perlu adanya motivasi bersama dalam melakukan dan mengembangkan 

jaringan sosial. Hal yang ditunjukkan dari partisipasi dan melaksanakan dari 

pelatihan dalam setiap pelatihan yang di adakan baik dari pemerintah maupun 

instansi lain. Sehinga dengan ada nya motivasi bersama antara pengurus dan 

anggota kelompok tani sari bumi bersama sama mencapai tujuan yaitu untuk 

meningkatkan kesejahteraan.  

 



203 
 

b.  Faktor penghambat 

Disamping ada faktor pendukung da faktor penghambat, dalam upaya 

mengembangkan jaringan sosial. Berdasrkan hasil wawancara dan pengamatan 

yang dilakukan peneliti yang menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan 

jaringan sosial dan kesejahteraan kelompok tani dalam pemberdayaan petani, 

yakni rendahnya sumberdaya manusia dalam mengakses dan mempromosikan 

melalui media sosial karena yang dapat menggunakan media sosial dalam 

mengembangkan jaringan sosial melalui media hanya sedikit. Kualitas sumber 

daya manusia yang rendah dapat menjadi faktor penghambat dalam 

pengembangan sebuah usaha. Seperti yang di ungkapkan ST bahwa, “yang 

menjadi faktor penghambatnya itu diantara lain sumberdaya manusia nya yang 

masih kurang karena rata-rata sebagian besarnya hanya berpendidikan SMP 

dan SMA dan rata-rata orangnya sudah tua-tua”. (CW, ST, 28februari 2019).   

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dan 

faktor penghambat pada kelompok tani. Adapun faktor pendukung nya 

pertama, akses media sosial yang mudah dalam hal ini untuk berkomunikasi 

dan promosi. Kedua, partisipasi anggota kelompok yang antusias, dalam hal ini 

walapun usia yang sudah tidak masa produktif, namun rasa untuk gotong 

royong, bekerja dalam tim masih semangat. Dilihat dalam kehadiran anggota 

kelompok. Ketiga saling memotivasi, bentuk dari motivasi yakni meletakkan 

kepercayaan pada anggota dan sesama anggota kelompok. Dan faktor 

penghambat sumber daya manusia yang sedikit.  
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d. Gabungan  Pada Ketiga Kelompok Usaha di Desa Bejiharjo 

1. Kapasitas Jejaring Sosial Dari Ketiga Kelompok Usaha 

 Kemampuan menjalin jejaring sosial pada kelompok usaha yang dibangun 

dari ketiga kelompok usaha ini memiliki perbedaan. Kelompok wisata DW dan 

kelompok wisata WW hampir sama, karena orientasi melakukan jaringan sosial 

pada bidang pelayanan jasa wisata, sedangkan kelompok tani SR membentuk 

jaringan sosial pada bidang produksi. Akan tetapi pola jaringan sosial didalam 

ketiga kelompok usaha mencakup informal dan formal. Jaringan sosial informal 

terjadi di antara pihak-pihak internal yaitu, antar kelompok usaha dengan 

kelompok usaha, dan sesama anggota. Jaringan sosial formal terjalin di antara 

kelompok usaha dengan perusahaan, instansi, bank dan pemerintah. Para pelaku 

usaha harus memiliki kapasitas jejaring sebagai kemampuan untuk 

mempertahankan usahanya dan mengembangkan usahanya dengan cara 

berkomunikasi efektif dan membangun kerjasama dengan sesama pelaku usaha 

dan pihak eksternal. Kemampuan dalam membangun jejaring suatu hal 

pencapaian dalam jaringan sosial ini antara lain: a) kebutuhan akan modal usaha, 

sumber daya. b) peluang pasar, peluas bisnis dan sistem informasi. Kemampuan 

pelaku usaha dalam membangun usahanya dengan sikap penuh rasa empati, 

kepedulian, ekspresi emosi yang positif, dan prilaku prososial yang menyebabkan 

mereka diterima di semua kalangan. Hal ini dikarenakan aktivitas usaha tidak 

lepas dari pihak yang lain baik internal maupun eksternal.  

 Oleh sebab itu terkait hal yang diatas kelompok usaha baik kelmpok wisata 

dan kelompok tani berupaya membangun jejaring dengan pihak lain, agar dapat 
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bertambah pengunjung dan konsumen. Usaha dalam membangun jejaring telah 

dilakukan kelompok wisata dan kelompok tani. Hasil dari penelitian bahwa 

jejaring yang dibangun kelompok wisata dengan kelompok tani sudah terbangun 

namun belum erat, hubungan yang terjalin hanya sebatas pengunjung wisatawan 

yang mengunakan paket live in atau paket edukasi yang mengunakan lahan 

pertanian.  

 Sedangkan jejaring wisata yang dilakukan dengan pelaku wisata lainnya 

tidak banyak perbedaan, hanya saja yang membedakan nya kelompok WW telah 

membangun jejaring dengan instansi pendidikan sedangkan kelompok DB belum 

melakukan jejaring dengan instansi. Dan kesamaan dinatar keduanya mereka 

menjalin hubungan baik dengan perbankan untuk mendukung pembiayaan, 

maupun dengan lembaga lain seperti SAR untuk pelatihan pemanduan, mejalin 

hubungan dengan komunitas-komunitas untuk pelatihan jaringan sosial dan 

informasi marketing dan tentunya bekerjasama dengan dinas pariwisata 

kabupaten, gunungkidul dan pemerintah desa. Hal ini sebagaimana dikemukakan 

oleh pengelola DB:  

Dalam membangun sebuah wisata hal yang perlu dikembangkan 
selain pelayanan nya, yakni membangun kemitraan baik dari luar 
ataupun dari dalam kelompok wisata sendiri mbk. Disini kami 
menjalin kerjasama dengan dinas pariwisata, dinas perikanan, hotel, 
bank untuk mendukung kegiatan di wista ini. (CW,BG,21februari 
2019).  
 

Hal senada disampaikan oleh salah seorang pengelola WW, 
 

Selain menjalin dengan pihak pemerintah dinas pariwisata, pemerintah 
desa, BUMDES dalam hal tiket, kami juga kerjasama dengan 
karangtaruna, biro travel, ibu-ibu pkk, instansi pendidikan, dan bank 
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terkait pembiayaannya. Merata pelaku wisata membangun jejaring nya 
hampir sama mbk. (CW, AD,26 februari 2019) 
 

 Sementara itu salah seorang pengelola kelompok tani menyatakan untuk 

menjalin kemitraan dilakukan dengan kelompok wisata, ketika ada pengunjung 

yang paket live in, selain itu juga kami menjalin mitra dengan pemerintah dinas 

pertanian, pemerintah desa, gapotan, instansi seperti UGM. Bahwa apa yang 

dilakukan oleh kelompok wisata dewabejo dan wirawisata tidak jauh berbeda, 

sedangkan kerjasama yang dilakukan oleh kelompok tani sari bumi berbeda 

dengan kelompok wisata. yang sama pada menjalin kemitraan dengan pemerintah 

desa dan masyarakat Desa Bejiharjo.  

 Dibawah ini visualisai gambar mengenai gabungan jejaring pelaku usaha 

yang dilakukan oleh kelompok wisata dan kelompok tani sari bumi. Terlihat 

bahwa diantar pelaku wisata terjadi hubungan dalam pengelolaan obyek wisata, 

sedangkan hubungan jejaring yang terjalin antar kelompok wisata dan kelompok 

tani tidak kuat karena hubungan yang dilakukan dalam usaha jarang dilakukan 

seketika ada pengunjung yang memesan paket live in.  
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Gambar 6. Jejaring Pelaku Usaha Di Desa Bejiharjo 

 

        Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha yang terdiri dari 

kelompok wisata DB, kelompok wisata WW dan kelompok tani SR, pelaku 

usaha menjalin hubungan dengan lain dengan tujuan untuk meningkatkan 

jumlah pengunjung, konsumen, menambah permodalan dan mendapatkan 

informasi. Pelaku usaha wisata hampir tidak jauh berbeda dalam kemampuan 

mengembangkan jejaring dalam pengelolaan usahanya, namun untuk kelompok 

tani kemampuan untuk berjejaring nya banyak yang belum cukup kuat hasil 

wawancara dikarenakan kurang nya sumber daya dengan usia yang produktif. 

Dengan kata lain para pelaku usaha masih mengembangkan jejaring dengan 

para pelaku yang pada sektor wisata dan pertanian. sedangkan membangun 

jejaring pada sektor lain, perusahaan dan donatur lain masih belum terlihat. 

Tabel 22 ini menunjukkan jaringan para pelaku usaha di Desa Bejiharjo, bahwa 
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prilaku membangun jejaring usaha nya hampir sama baik dalam hal 

peningkatan konsumen, pengunjung, permodalan, akomodasi dan sumber daya.  

Tabel 22 Kapasitas Jejaring Sosial Kelompok Usaha  
Kelompok 

Usaha   

Jumlah 
Aktor 

Aktor terkuat  Kendala 
Jaringan 

Kapasitas 
jaringan  

Wujud  

DB  15 1. Dinas Pariwisata 

2. Agent Travel 

3. Pemerintah Desa 

4. Pengunjung  

5. Tim Sar   

6. Anggota 
kelompk 
perbidag 

7. Bank 

8. Masyara-
kat Desa 

Kelompok wisata 
dewabejo belum 
mampu bermitra 
dengan baik 
dengan instansi 
pendidikan dan 
donatur  

 

1. mampu 
membangun 
jaringan 
sesama 
pelaku 
wisata 

2. mampu 
membangun 
jejaring 
dengan 
perusahaan. 

3. mulai 
membentuk 
hubungan 
antar 
stakeholder 
karena sudah 
mampu 
merumuskan 
tujuan 
bersama. 

1. Terbentukn
-ya 
pokdarwis 

2. interaksi 
intens 
dengan relasi 

3. membangu
n komitmen 
bersama 

WW  19 1. dinas pariwisata  

2. institusi 
pendidikan. 

3. Asuransi 

4. pemerintah desa 

5. karang taruna  

6. PKK 

7. agent travel 

8. masyarakat Desa 
Bejiharjo 

Kelompok wisata 
wirawisata 
sistem pendanaan 
nya masih dari 
swadaya  
masyarakat 

Kapasitas 
jejaring yang 
di bangun di 
kelompok 
wisata 
wirawisata saat 
ini dapat 
menidentifikasi 
sumber daya, 
dapat 
menjalnkan 
program 
seperti 

Terbentuknya 
interaksi dan 
komunikasi 
secara 
efektif, dan 
komitmen 
bersama. 
Mampu 
membuat 
planning, 
diskusi 
bulanan, 
terbentuk nya 
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program 
kerjasama 
dengan bank 
terkait 
pendidikan, 
membangun 
kerjasama 
dalam 
pelatihan 
kepada instansi 
pendidikan 

sharing group 

Kel Tani 
SB  

13 1. dinas pertanian 

2. pemerintah desa 

3. gapotan bejiharjo 

4. BPTP  

5. KKT  

6. Pemasok 

7. kelompok wanita 
tani 

8. KUD 

Kelompok tani 
belum optimal 
untuk 
mempromosikan 
hasil produk 
dengan 
menggunakan 
media sosial. 
Dan kekurangan 
sumber manusia 

 

Mampu 
menjalin 
kerjasama 
dengan pihak 
eksternal, 
mendpatkan 
bahan baku 
dan 
menjalankan 
teknologi tepat 
guna.  

Mudah 
mendapatkan 
informasi 
baru, 
membntuk 
gapotan dan 
saling 
memenuhi 
kebutuhan 
dan 
mengetahui 
antar relasi  

 

Kelompok wisata Dewabejo di dukung oleh 15 aktor dengan 8 aktor yang 

memiliki pengaruh paling tinggi seperti  anggota kelompok, agent travel, tim 

SAR, pengunjung, hotel dan pemerintahan dasa dan dinas pariwisata. Akan 

tetapi aktor anggota kelompok wisata dewabejo tidak di pisahkan per bidang 

karena masing-masing anggota memiliki peran di kelompok. Sedangkan 

BUMDES tidak dimasukan sebagai aktor berpengaruh karena setelah 

melakukan penelitian mendalam wawancara dan observasi, penyebabnya 

karena hubungan kelompok wisata dewabejo dengan BUMDES  hanya sebatas 

tiketing awal masuk dipotong untuk BUMDES dan ketergantugan kelompok 
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desa dengan BUMDES berkurang  hal seperti ini perlu diperhatikan dan 

ditingkatkan.  

Jaringan yang di bentuk kelompok Wirawisata saat ini dipengaruhi oleh 

19 aktor dengan 10 aktor yang memiliki pengaruh paling tinggi. Jaringan yang 

dibangun dengan kelompok wirawisata mampu bermitra dengan instansi 

pendidikan, dan instansi pendidikan dalam kelompok wirawisata memiliki 

pengaruh yang paling tinggi. Bahwa jaringan sosial di kelompok dewabejo 

terdapat pola jaringan sosial secara vertikal dengan bank BCA, dan instansi 

Universitas Negeri Yogyakarta. Sedangkan aktor lain nya membentuk pola 

jaringan secara horizontal.  

Kapasita jaringan sosial yang dibentuk kelompok Tani Sari Bumi 

dipengaruhi oleh 15 aktor dengan 7 aktor yang memiliki pengaruh paling 

tinggi. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani sari bumi dalam 

membangun jejaring sebagai kemampuan untuk bekerja dan menambah 

informasi. Namun membangun jejaring pada pihak eksternal belum kuat, 

disebabkan karena kemampuan sumberdaya manusia nya yang rata-rata 

pendidikan terakhir SMP sampai SMA dengan rentan usia yang sudah tua dan 

belum bisa memanfaatkan akan penting nya sebuah jejaring. 

Terkait dengan kapasitas jejaring yang di jalani kelompok usaha pada 

tabel diatas perlu adanya penguat jejaring kelompok usaha, bentuk penguat 

dalam membangun jejaring pada ketiga kelompok usaha di adakan nya 

pertemuan setiap sebulan sekali, bentuk pertemuan itu seperti diadakan nya 

evaluasi dari setiap bidang untuk pelaporang masing-masing bidang dalam 
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kinerja, dan hasil pencapain, untuk membentuk pengetahuan baru ketika di 

buka forum diskusi, penguatan jejaring pada pihak eksternal seperti agent 

travel dan kelompok tani seluruh yogakarta melalui group dialog melalui via 

whatssapp karena pada hubungan ini tidak bertemu secara langsung atau tatap 

muka, oleh karena itu komunikasi nya melalui media sosial.  

Penguatan dalam membangun jejaring pada ketiga kelompok usaha 

karena adanya peran dari pelaku usaha agar seluruh anggota nya berpartisipasi, 

adapun usaha yang dilakukan salah satunya membangun komunikasi dengan 

baik kepada anggota kelompok dan relasi yang dibangun, sebagaimana yang di 

kemukakan oleh salah satu informan, AD sebagai marketing di wirwisata,  

Disini hal utama yang dibutuhkan untuk membangun relasi, 
bagaimana berkomunikasi mbk, menagajak untuk seluruh anggota 
berpartisipasi, berinteraksi dengan pengunjung, biro perjalanan 
ataupun relasi dari pihak ekstrenal. Kalau dari komunikasi sudah baik 
maka informasi atau apa yang dibuthkan kelompok usaha akan 
terpenuhi mbk. Aktif di kegiatan forum dan grup dialog. (CW,AD 26 
februari 2019).  
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha dapat disimpulkan 

bahwa keberhasilan dalam pengelolaan objek wisata sehingga ramai 

pengunjung sampai saat ini karena adanya kerjasama yang dibangun, dan 

membangun kerjasama yang baik dengan cara berinteraksi dan menjalin 

komunikasi. Yang artinya kompetisi sosial dalam diri pelaku usaha dibutuhkan 

sehingga informasi yang memadai dan dapat membantu kelompok usaha 

mencapai tujuan. Hasil penelitin ini memperlihatkan bahwa jejaring sosial yang 

dimilki pelaku usaha akan berdampak pada skala pengunjung dan konsumen, 

pendapatan modal, pertumbuhan penjualan. Penelitian yang dilakukan oleh 
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Baron dan Markman (2003) juga menyebutkan bahwa jejaring pada sebuah 

bisnis yang lebih luas akan membantu kemudahan akses sebuah organisasi 

dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, sehingga organisasi akan mencapai 

keberhasilan dalam kinerjanya.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok wisata dan kelompok 

tani menjalin hubungan pihak internal mencakup jejaring dengan pihak mitra 

nya yakni, keluarga, kelompok, karangtaruna, pokdarwis dan gapotan. Selain 

itu untuk kelompok tani ada relasi usaha dengan pemasok pupuk terbentuk 

karena adanya ativitas jual beli. Kelompok wisata kurang relasi terkait donatur, 

dan perusahaan. Hal ini dikarenakan pelaku wisata belum masih mengunakan 

sistem swadaya masyarakat. Dan pada kelompok tani masih kurang relasi 

terkait donatur dan pelanggan. Namun walapun relasi terkait pelanggan belum 

cukup baik, komunikasi informal sesama pelaku usaha sehari-hari cukup baik, 

misalnya pelampung atau transportasi yang kurang karena ramai pengunjung di 

kelompok wisata lain nya boleh meminjam dengan kelompok wisata yang ada.  

Kelompok usaha belum pernah mendapatkan pelatihan secara khusus 

terkait pengembangan jaringan sosial, dengan lembaga, dan LSM. Apaun 

pelatihan terkait mengambangkan jaringan sosial dengan media didapat adalah 

pelatihan yang diselenggarakan pemerintah dan pelatihan itu diadakan hanya 

sekali, selebihnya pelaku usaha belajar terkait jaringan sosial melalui sharing 

sesama pelaku usaha dan pengalaman.  

Berdasarkan berberapa hasil jaringan di atas terdapat aktor yang memiliki 

hubungan paling erat yang berperan dominan dalam jaringan. Pentuan aktor 
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yang berperan dalam mengembangkan jaringan sosial. Ketika salah satu aktor 

tersebut tidak ada akan merusak hubungan atau keterbelangsungan kelompok 

wisata dan kelompok tani pada jaringan tersebut.  

Tabel 23 Peran Aktor Yang Memiliki Hubungan Erat 

No Instansi/Badan Peran 
1. Dinas Pariwisata 

Gununkidul 
Perencanaan kegiatan, fasilitator jadi anggaran untuk 
memfasilitasi antara pengusaha pariwisata pelaku 
wisata dengan wisatawan dan meningkatnya 
frekuensi forum wisata 

2. Badan promosi pariwisata Mempromosikan pariwisata kabupaten dengan media 
yang sudah ada. Dengan cara memproosikan keluar 
kota melalui pameran. Tidak hanya itu badan 
promosi juga membantu startegi melalui bimbingan 
teknis.  

3. Perhimpunan hotel dan 
restoran indonesia (PHRI)  

Sebagai lembaga non profit berusaha untuk 
membantu mengembangkan pariwisata melalui 
penginapan, dan fisilitas-fasilitas umum seperti resto, 
homesaty dalam penunjang wisata. 

4. Kelompok masyarakat sadar 
wisata (pokdarwis) 

Sebagai fasilitator sebagai pemerintah dan 
masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan 
wisata melalui bimbingan yang telah disediakan oleh 
berbagai pihak. 

5. Travel agent  Menjadi salah satu aktor penting dalam jaringan 
karena aktor ini berperan untuk mempromoiskan 
wisata kepada pengunjung, tourist carrying 

6. Karang taruna Sebagai aktor penting dalam mempromosikan wisata 
berbagai daerah dengan aktif diberbagai media, dan 
membuka promosi di pantai gunungkidul.  

7. Ibu-ibu PKK Sebagai menyalurkan jasa pelayanan makanan untuk 
pengujung di wisata.  

8. Instansi pendidikan  Sebagai agent pemberdayaan masyarakat, 
pengembang keterampilan sumber daya manusia di 
kelompok wisata.  

9. Bank  Peran nya sebagai pendukung untuk berkembang dan 
berkelanjutan dari sebuah kelompok wisata. dalam 
hal permodalan 

10. Pengunjung  Pengunjung atau wisatawan memilik peran sebagai 
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sumber pendapatan dari sebuah pariwisata.  
11. Masyarakat  Peran masyarakat menjaga dan melestarikan alam 

sekitar. Adanya homestay milik masyarakat 
12. Dinas pertanian  Penggerak utama atau alat alternatif untuk mencapai 

tujuan pertanian, sebagai pembina kelompok tani 
13. Gapotan melati Peran sebagai wadah untuk menghubungkan 

kelompok tani yang ada diDesa Bejiharjo dengan 
pemerintah dan distibutor 

14.  Kelompok tani Peran kelompok tani sebagai penguat sumberdaya 
manusia, untuk membuat hasil produk menjadi 
olahan untuk di promosikan karya kelompok tani 

15. Pemasok  Peran dari pemasok yakni sebagai pemenuhan 
kebutuhan dari kelompok tani, mulai dari pupuk, 
bibit unggul 

16. Konsumen  Peran konsumen sebagai peningkatan penjualan hasil 
panen.  

 

2. Proses Belajar Terkait Jejaring Dalam Ketiga Kelompok Usaha  

Proses belajar pada kelompok wisata dan kelompok tani tidak jauh 

berbeda nya dari setiap kelompok usaha lainnya. Karena wujud sumber belajar 

yang di dapat dari satu pintu yakni pelatihan yang di adakan oleh dinas 

pariwisata perwakilan dari setiap anggota kelompok usaha, mengikuti 

pelatihan. Pelaksanaan pelatihan jejaring sosial untuk mengembangkan sebuah 

usaha dengan seting wisata air sangat penting, karena agar wisata itu bisa 

bertahan dan berkembang dengan cara mengembangkan jejaring sosial baik 

dari pihak internal dan eksternal. Sedangkan kelompok tani untuk selain 

menghasilkan produk yang bagus bagaimana pelaku usaha mendapatkan 

pemasok dan konsumen dengan cara menjalin jejaring sosial, agar jejaring 

sosial terus berkembang dan tetap bertahan dengan melalui proses belajar, 
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seperti mengikuti pelatihan, sharing, aktif berbagai komunitas, dan sharing 

dialog.  

Proses belajar yang menekankan sebagai wujud potensi kemampuan 

yang mereka miliki. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebanyakan pelaku 

usaha yang tergabung dalam kelompok tersebut mampu membangun jejaring 

baik pihak internal dan eksternal hasil belajar dari mengikuti pelatihan dan 

belajar sendiri melalui media internet. Namun ada pula yang merasakan bahwa 

dengan adanya pelatihan, sharing, group dialog, pameran hasil pertanian wanita 

tani, pameran wisata, sedikit banyak menambahkan informasi dan pengetahuan 

mengenai mengembangkan jaringan sosial. Pelatihan yang sudah pernah 

dikikuti oleh para anggota kelompok diselenggarakan oleh pemerintah, 

komunitas, dan instansi.  

Kelompok usaha terwujud dalam berbagai kegiatan misalnya pelatihan 

dan sharing. Namun, pelatihan yang diadakan terkait jaringan sosial jarang 

dilaksanakan. Dominan proses belajar kelompok usaha terkait jaringan sosial 

belajar dari pengalaman, belajar mandiri melalui media sosial dan melakukan 

sharing sesama pelaku usaha. Artinya, mayoritas pelaku kelompok usaha 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan terkait jaringan sosial proses 

mengikuti forum sharing dengan sesama pelaku usaha dan pelatihan yang 

dilaksanakan oleh komunitas melalui proses belajar informal dalam lingkungan 

masyarakat. Dan kemudian pengetahuan yang didapat dibagikan dengan 

anggota bidang lainnya agar tetap terjaga keberlangsungan jejaring sosialnya.  
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Wujud ketekunan belajar yang dilakukan kelompok wisata dan kelompok 

tani dalam pengembangan jaringan sosial muncul ketika mereka membentuk 

kelompok sadar wisata (pokdarwis), belajar mengenai cara menjalin jaringan 

dengan memanfaatk media sosial sebagai acuan untuk menjalin interaksi dan 

komunikasi dengan baik kepada relasi. Pelaku wisata, anggota kelompok 

wisata dan kelompok tani pada umumnya memiliki latar belakang pendidikan 

yang berbeda. Sebagian besar pendidikan terakhir meraka yakni SMA 

sederajat. Keterampilan yang mereka miliki juga beragam, sehingga untuk 

untuk membangun jaringan sosial harus yang menguasai link, dan cara 

berinteraksi dan berkomunikasi yang efektif oleh karena itu perlu adanya 

pelatihan dan sharing dialog yang lebih intens.  

Tabel 24 Gabungan Proses Belajar Pada Kelompok Usaha 

Subtansi 
Pendidikan 

DB WW SR  

Proses belajar  

Pendidikan  a. Pembentukan 
Kelompok sadar 
wisata 

b. Pembentukan 
struktur organisasi 

c. Pelatihan 
pemanfaatan 
jaringan sosial dan 
media sosial  

d. Sosialisasi hasil 
pelatihan dengan 
anggota lainnya 

e. Sharing 
pengalaman 
sesama kelompok 

a. Pembentukan 
kelompok 
sadar wisata 

b. Pembentukan 
struktur 
organisasi dan 
kelompok 
perbidang 

c. Pelatihan 
pemnafaatan 
media sosial 
dan jaringan 
sosial dalam 
promosi 

d. Melakukan 

a. Pembentukan 
Kelompok tani 

b. Pembuatan 
struktur organisasi 

c. Bergabung dengan 
kelompok gapotan 

d. Penyuluhan 
pemanfaatan 
teknologi tepat 
guna.  

e. Sosialisasi hasil 
pelatihan dan 
penyuluhan 
kepada anggota 
kelompok.  
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lain 
f. Analisis sasaran 

untuk menjalin 
jejaring.  

g. Sosialisasi  
h.  Loyalitas dalam 

bekerja.  
i.  Kekompakkan, 

kepedulian 
terhadap sesama 

j. Menjalin 
keakraban dengan 
pengunjung. 

k. Keterampilan 
berkomunikasi 
dengan efektif.  

l. Keterampilan 
dalam 
memanfaatkan 
media sosial 
dengan membuat 
konten menarik. 

kegiatan 
pameran 
wisata.  

e. Analisis 
sasaran 
jaringan sosial.  

f. Kepedulian 
terhadap 
sesama dalam 
bentuk iuran, 
dan saling 
tolong 
menolong.  

g. Berbagai ide 
untuk 
memcahkan 
masalah pada 
kegiatan 
diskusi bidang.  

h. Keterampilan 
dalam 
memanfaatkan 
medi sosial 
dengan 
membuat 
konten 
menarik.  

i. Berkomunikasi 
dengan efektif 

 

f. Menggunakan 
teknologi tepat 
guna, untuk 
menghasilkan 
produk yang 
berkualitas.  

g. Pelapoan 
pemasukan.  

h. Anggota 
kelompok tani 
bekerja 
berdasarkan asas 
kekeluargaan.  

i. Loyalitas dalam 
melaksanakan 
tugas. 

j. Membuat hasil 
olahan produk 
yang berkualitas 

k.  
 

Sumber Belajar  

Nilai dan 
prilaku  

a. Pelatihan  
b. Media sosial 
c. Sharing sesama 

teman 
d. Sharing dialog 
e. Pengalaman 

a. Pelatihan  
b. Media sosial 
c. Buku  
d. Sharing dialog 
e. Pengalaman  

a. Pelatihan dan 
penyuluhan  

b. Sharing dengan 
Teman  

c. Penglaman  

Bentuk Pendidikan  
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Ketermpilan  a. Nonformal  
b. Informal 

(keluarga, 
ligkungan kerja) 
 

a. Nonformal   
b. Informal 

(keluarga, 
lingkungan 
kerja 

a. Nonformal  
b.Infromal  

 

Hasil Belajar  
 a.  Terbentuknya 

pokdarwis  
b. Mampu 

membentuk 
jejaring dengan 
pihak eksternal 

c. Mampu menang 
lomba desa wisata.  

d. Mampu 
memanfatkan 
media sosial 
dengan baik dalam 
promosi 

a. Terbentuknya 
pokdarwis  

b. Mampu 
menjalin relasi 
dengan instansi 
pendidikan.  

c. Mampu 
berinovasi 
dengan paket 
wisata yang 
terupdate.  

d. Mampu 
memanfaatkan 
media sosial 
dengan baik 
dalam promosi 

a. Bergabung di 
gapotan  

b. Mampu 
menghasilkan 
produk yang 
unggul.  

c. Mampu menjalin 
kerjasama dengan 
institusi.  

d. Menjadi 
kelompok 
percontohan 
dengan dinas 
pertanian sebagai 
petani produk 
yang unggul.  

e. Mampu 
memnfaatkan 
teknologi tepat 
guna untuk 
menghasilkan 
produk unggul dan 
berkualitas.  
 

Kendala  
 a. Sebagian 

anggota sulit 
berkomunikas 
dengan 
menggunakan 
bahasa asing.  

b. Belum optimal 
dalam 
berkomitmen.  

a. Kemauan 
untuk 
berkomitmen 
belum optimal 

b. Anggota sulit 
berkomunikasi 
dengan 
menggunakan 
bahasa asing 

a. Mayoritas 
sumber daya 
manusia yang di 
usia kurang 
produktif.  

b. Kelompok tani 
masih 
ketergantungan 
terhadap dinas 
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pertanian dalam 
hal prosedural 
memperoleh 
bantuan sarana 
dan prasarana.  

Penguat  
 a. Kumpul anggota 

kelompok 
perbulan.  

b. Kumpul kelompok 
wisata 

c. Evaluasi  
d. Arisan  
e. Rewerd bagi 

anggota yang bisa 
memnfaatkan 
kemampuan dalam 
berbhasa inggris 

a. Kumpul 
anggota 
kelompok 

b. Kumpul 
kelompok 
wisata.  

c. Evaluasi 
insidental  

d. Arisan  
e. Rewerd bagi 

anggota yang 
bisa 
memanfaatkan 
kemampuan 
dalam berbahasa 
asing.  

a. Kumpul anggota 
perbulan 

b. Kumpul seluruh 
kelompok tani.  

c. Evalusia  
d. Arisan 

 

Tabel 24 menunjukkan aspek pengetahuan, sikap, nilai, keterampilan 

kelompok usaha melalui proses belajar dari mulai mengikuti pelatihan, 

pembiasaan dan pengalaman, melalui interaksi dan komunikasi bersama 

sesama anggota, pengunjung, konsumen, lingkungan tempat kerja dan relasi. 

Yang relatif sama yakni melalui imitasi, identifiksi dan sosialisasi. Pendidikan 

nonformal melalui pelatihan dan pengalaman merupakan wadah miniaturnya 

masyarakat untuk diajarkan sistem pengetahuan, nilai, sikap dan skills 

demikian pula di keluarga.  

Dengan demikian yang menjadi pembedanya adalah pada metode 

pembelajaran dan sasaran terkait jaringan sosial. Pendidikan yang di dapat 
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melalui pendidikan pelatihan dan pendidikan infromal dalam keluarga dan 

lingkungan sabagai program, isi, proses belajar. Pembiasaan yang berpola dan 

berulang dilakukan dalam interaksi dan kontak sosial warga belajar dengan 

teman sesama anggota kelompok, relasi dan orang lain di lingkungan kerja 

merupakan sebuah proses untuk terjadinya sebuah proses belajar.  

3. Strategi Mengembangkan Jejaring Sosial Di Kelompok Usaha 

Dari hasil wawancara startegi yang dilakukan dalam ketiga kelompok 

usaha hampir sama, yakni antara lain. Pertama bentuk pelayanan yang berbeda 

dari kelompok usaha lannya, sehingga bisa menunjang relasi, Membangun 

partisipasi kepada anggota kelompok sehingga tumbuh rasa saling percaya satu 

sama lain, kemudian aktif pada kegiatan forum atau komunitas sehingga 

terbagun nya komunikasi yang efektif. Membanggun strategi bisa melalui 

dengan mengikuti komunitas, pertemuan diskusi pariwisata, penguatan 

hubungan dengan pengunjung dan agen travel dan pemasaran melalui media. 

Kegiatan startategi yang dilakukan pada kelompok wisata dengan pendekatan 

pendampingan, kolaborasi dengan kelompok wisata, peningkatan kapasitas 

pelayanan karena dengan memberikan pelayanan yang baik, orang yang 

memiliki tujuan yang sama akan datang lagi, kemudian kemandirian 

masyarakat.  

Selanjutnya startegi yang dibangun kelompok tani sari bumi yakni 

dengan membangun kepercayaan dan dukungan emosional kepada anggota 

kelompok dan relasi, membangun jejaring dengan ikatan sosial yang mengikat 

dan  beragam perbedaan dari jaringan yang dibangun. Adapun wujud startegi 
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dari jejaring sosial dalam kelompok usaha di Desa Bejiharjo yang berhasil 

diungkap oleh peneliti dapat dilihat pada tabel 25.  

Tabel 25 Bentuk Startegi Dalam Mengembangkan Jaringan Sosial di Kelompok 
Usaha 

Nama Kelompok Cara Menjalin Strategi Wujud Strategi 

Kelompok wisata 

DB 

Berkolaborasi dengan 
sesama pelaku wisata 

Dengan membentuk 
pokdarwis 

Mengembangkan sarana dan 
prasaran dengan menjalin 
mitra dengan pemerintah 

Akses menuju wisata goa 
pindul lebih mudah 
dijangkau 

Mengembangkan pemasaran 
atau produk dan jasa 

Melalui media sosial, mulai 
dari web, instagram, 
facebook dan whatssapp. 
Membuat konten yang 
menarik, foto-foto yang 
menarik, mengkuti event-
event pameran di luar kota 
yogyakarta.  

Kelompok WW Membentuk komitmen, 
Mengembangkan sumber 
daya manusia dengan cara 
mengikuti pelatihan terkait 
jaringan sosial dan aktif di 
berbagai forum diskusi 

Kesadaran setiap anggota 
untuk terus belajar hal-hal 
yang  baru, pelayanan 
wisata yang baik dan 
mendapatkan informasi 
yang baru terkait jejaring 
wisata 

Membangun relasi dengan 
instansi pendidikan dan 
bank  

Mendapatkan tambahan 
dalam hal permodalan dan 
pelatihan untuk 
meningkatkan sumber daya 
manusia  

Mengembangkan pemasaran 
atau produk dan jasa dengan 
pengiklanan kreatif dan 
efektif. Seperti internet, 
web, alat komunikasi lain 
nya. Dan menawarkan paket 
yang menarik, adanya 
inovasi pelayanan wisata.  

Meningkatnya jumlah 
kunjungan, bertambahnya 
paket seperti cubing kali 
oyo, paket outbond.  
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Kelompok Tani SB Membangun kepercayaan 
dengan anggota kelompok, 
dan sesama pelaku 
kelompok tani, memberikan 
kebebasan yang artinya 
menghargai kebebasan 
petani sesuai dengan 
kepentingannya dan 
kesetaraan artinya hubungan 
antar individu dan 
organisasi sejajar 

Kesediaan anggota untuk 
berperan lebih aktif, 
terbangun nya komunikasi 
efektif 

Aktif pada penyuluhan 
pelatihan, forum diskusi, 
dan menjalin kerjasama 
dengan kelompok tani yang 
sudah lebih maju 

Mendapatkan informasi 
yang baru, menambah 
pengetahuan baru  

Memanfaatkan teknologi 
tepat guna dengan 
menggunakan organik dan 
mengembangkan web 

Produksi padi lebih dan 
skala penjaualan meningkat  

 

Berdasarkan tabel  25 dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi yang di 

lakukan masing-masing kelompok usaha hampir sama nya untuk 

mengembangkan jejaring sosial untuk meningkatkan pengunjung dan 

konsumen. Mendapatkan sumber daya eksternal dengan cara memnafaatkan 

media sosial, mengikuti kegiatan pameran wisata, menjalin komunikasi dengan 

kelompok tani dan wisata lainnya, dan mengikuti pelatihan.  

B. Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh melalui wawancara, 

dokumentasi, obeservasi dan untuk mempertajam analisi menggunakan 

program Ucinet 6.0, interpretasi jaringan sosial pada kelompok usaha yang 
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difokuskan kapasitas jejaring pada kelompok usaha di Desa Bejiharjo. Mulai 

dari peran jejaring di kelompok usaha,  proses interaksi jaringan kelompok 

usaha, proses jaringan itu sendiri terbentuk. Dan proses belajar terkait jaringan 

sosial di lingkungan kerja, dan proses belajar mulai dari sistem nilai, 

pengetahuan sikap kepada sesama anggota kelompok, dan relasi. Jaringan 

sosial yang di analisis menghasilkan pola jaringan sosial secara horizontal dan 

vertikal. Dengan hubungan kekerabatan, pertemanan, masyarakat (lingkungan), 

pemerintah, dan instansi berdasarkan konsep jaringan sosial menurut Wolf, 

1966 ; Scott 1972  membagi pola jaringan sosial menjadi tiga bentuk yaitu, 

jaringan vertikal (hirarkis), jaringan horizontal (pertemanan), dan jaringan 

diagonal (kakak-adik). Hubungan vertikal (hirarkis) adalah hubungan dua 

pihak yang berlangsung secara tidak seimbang karena satu pihak mempunyai 

dominasi yang lebih kuat dibanding pihak lain, atau terjadi hubungan patron-

cline. Secara garis besar hasil penelitian dan pembahasan dijelaskan pada 

bagian-bagian berikutnya.  

1. Kapasitas Jejaring Pada Kelompok Usaha di Desa Bejiharjo 

Pembahasan pada bagian ini difokuskan pada kapasitas jejaring. 

Kapasitas jejaring pada kelompok usaha wisata dan kelompok usaha tani, 

merupakan sebuah kemampuan peran atau kontribusi keterkaitan hubungan 

jaringan sosial, dengan kelangsungan usaha cenderung dalam interaksi sebagai 

sarana mempererat tali persaudaraan satu sama lain, baik antara pengusaha lain 

nya, sesama anggota, masyarakat dan pemerintah.  Kapasitas jejaring 

kerjasama yang dijalankan oleh kelompok usaha ini mencakup kapasitas untuk 
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mengidentifikasi sumber daya bagi program. Menurut hasil penelitian Bilos 

dan Kelie (2012) manfaat utama dari jaringan sosial termasuk membangun 

sebuah kelompok, untuk mengembangkan usaha,  membuat kemitraan dengan 

kelompk usaha yang lain Entitas bisnis harus meningkatkan penggunaan 

jejaring sosialnya yang memiliki pengaruh besar pada budaya dan usaha, yang 

pada akhirnya akan membuat sebuah usaha yang sedang dijalnkan  dapat 

dikenali melalui internet dan menciptakan keunggulan kompetitif.  

Upaya membangun jaringan pada kelompok usaha yang ada di Desa 

Bejiharjo dari gabungan ketiga kelompok usaha yang ada di Desa Bejiharjo 

memiliki hubungan, hubungan yang terbangun dikarenakan ada nya 

kepentingan dan hubungan pertemanan. Bentuk kerjasama dari kelompok 

wisata dengan kelompok tani yakni, jika dari pengunjung ada yang memesan 

paket live in, atau paket edukasi. Sedangkan hubungan kelompok wisata 

dewabejo dan kelompok wirawisata a memiliki hubungan kerjasama karena  

sesama pelaku wisata. Seperti hal nya penelitian (Pechlaner et al., 2003; 

Tinsley & Lynch, 2001) bahwa kerjasama dan kolaborasi antara organisasi 

yang berbeda didalam destinasi wisata menciptakan produk wisata.  

Jaringan yang dilakukan kelompok wisata dan kelompok tani banyak 

memiliki perbedaan sebagimana contoh gambar jejaring pada hasil penelitan, 

sedangkan jaringan yang di bangun sesama kelompok wisata nampaknya tidak 

banyak perbedaan. Sebagimana digambarkan jaringan terkait dari gabungan 

ketiga kelompok usaha di Desa Bejiharjo nampak bahwa di antara pelaku 

wisata dan pelaku tani terjadi hubungan dalam pengelolaan desa wisata 
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bejiharjo. Hal yang disampaikan Bickerdyke (1996) yang menemukan bahwa 

jaringan sangat umum terdapat pada sektor jasa dan banyak dari lembaga yang 

berada dalam jejaring tersebut terlibat dalam pariwisata.  

Jejaring sosial yang terbentuk yang terbentuk dalam kelompok usaha. 

Kelompok usaha yang paling kuat terdapat pada kelompok usaha wirawisata, 

sedangkan kelompok usaha yang memiliki jaringan lemah yakni kelompok tani 

sari bumi. Kelompok wisata dewabejo di dukung oleh 8 aktor utama yang 

terdiri dari pemerintahan desa, pemeritahan pariwisata,  agent travel, dan 

pengunjung.. adapun permasalahan yang di alami kelompok wisata dewabejo 

pengelola wisata dewabejo belum mampu membentuk jaringan dengan pihak 

instansi pendidikan dan donatur secara erat. Temuan penelitian menunjukkan 

bahwa pelaku usaha sudah mampu membangun jejaring dengan cara 

mengembangkan aktivitas layanan wisata dan kesejateraah masyarakat. Bentuk 

wujud nya yang awal nya hanya mampu berjejaring sesama pelaku wisata atau 

pelaku tani sesama pelaku tani, sekarang sudah mampu membangun jejaring 

dengan pihak ekternal misal nya denga instansi, asuransi, perusahaan. Namun 

masih kurang untuk memabngaun jejaring dengan donatur.  

Jaringan yang dibangun dengan kelompok wirawisata mampu bermitra 

dengan instansi pendidikan, dan instansi pendidikan dalam kelompok 

wirawisata memiliki pengaruh yang paling tinggi. Menurut hasil penelitian 

(Lupescu , dkk 2017: 527)  bahwa meningkatkan keterlibatan jejaring sosial 

pada sebuah usaha dengan pendidikan menganggap bahwa jejaring sosial dapat 

memiliki dampak positif pada pendidikan, dan juga, jika dikombinasikan 
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dengan alat pendidikan pada sebuah usaha wisata dapat digunakan secara 

efisien dalam tujuan pendidikan non-formal dan informal. Alat pendidikan 

yang  buat seperti wisata edukasi. Kendala yang dialami pengelola wirawisata 

dalam membangun jaringan pada perusahaan dan donatur belum terjalin erat, 

sehingga saat ini untuk mengembangkan kelompok wisata masih sistem 

swadaya masyarakat.  

Kapasita jejaring sosial  yang dibentuk kelompok Tani Sari Bumi 

dipengaruhi oleh 15 aktor dengan 7 aktor yang memiliki pengaruh paling 

tinggi. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani sari bumi dalam 

membangun jejaring sebagai kemampuan untuk bekerja dan menambah 

informasi. Namun membangun jejaring pada pihak eksternal belum kuat, 

disebabkan karena kemampuan sumberdaya manusia nya yang rata-rata 

pendidikan terakhir SMP sampai SMA dengan rentan usia yang sudah tua dan 

belum bisa memanfaatkan akan penting nya sebuah jejaring. Menyebabkan 

kurang produktif.  

Penelitian yang dilakukan oleh Clawson (2005:8) bahwa keberhasilan 

sebuah usaha yang dibangun ditentukan oleh  kemampuan pelaku usahnya nya 

dalam memanfaatkan jaringan sosial agar usaha yang di bangun bisa bertahan. 

Baik jaringan untuk keuntungan sendiri maupun untuk usaha. Kendala yang 

dialami kelompok tani adalah masyarakat masih ketergantungan dengan 

pemerintah, dalam hal bantuan kebutuhan kelompok tani. Oleh sebab itu, tugas 

dari pemerintah desa maupun dinas pariwisata yakni pendampingan, 

mendorong agar masyarakat dapat mandiri. Untuk meningkatkan kinerjanya 
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kelompok tani, pengurus, anggota kelompok tani dan masyarakat secara 

bersama-sama harus turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kapasitas 

jaringan sosial dan pengentasan kemiskinan.  

a) Peran Jejaring Pada Kelompok Usaha  

Pembahasan pada bagian ini difokuskan pada kajian peran jejaring pada 

kelompok usaha dengan seting kelompok wisata dan kelompok tani. Menurut 

Meihua dan Jianhui (2003) jejaring adakalanya membantu sebuah kelompok 

usaha untuk menciptakan skala ekonomi sehingga sebuah usaha yang dibangun 

dapat mengurangi biaya dan mencapai keuntungan yang optimal. Peran jejaring 

sosial untuk kelompok usaha sendiri berperan penting baik ranah individu, 

kelompok, pemerintah dan institusi, dimilikinya jejaring sosial dalam 

kelompok usaha untuk mempertahankan bahkan peningkatan sebuah kelompok 

usaha. Jejaring sosial sebagai kunci dalam pemecahan permasalahan kolektif 

dan meningkatkan serta menjaga kesejahteraan kelompok usaha. Membina 

jejaring hubungan yang positif diantara organisasi dengan memberikan akses 

ke sumber daya yang lebih baik dan dalam konteks sosial menginformasikan 

pengambilan keputusan dalam organisasi dan hubungan struktur di antara 

mereka. Sebagaimana penelitian Tinsley and Lynch (2007: p12) dengan seting 

jaringan bisnis pariwisata kecill menunjukan bahwa peran jaringan sosial dapat 

diartikan sebagai seperangkat hubungan antara individu dan kelompok untuk 

mencapai tujuan tertenu.  

Peran jejaring dalam sebuah kelompok usaha untuk mengembangkan 

problem sumber daya yang dibutuhkan, meningkatkan produktivitas dan 
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memperoleh informasi yang bermanfaat untuk kemajuan sebuah kelompok 

tani. Jejaring usaha di kelompok tani sari bumi terbangun baik dari pihak 

internal maupun ekstrenal, terbangun nya jejaring di kelompok tani 

memberikan manfaat kepada pelaku usaha dan menjamin usaha nya akan 

relativ berlanjut dan bertahan. Peran jejaring dalam kelompok tani sari bumi 

diwujudkan dengan kegiatan arisan antar anggota kelompok, berkumpulnya 

semua kelompok tani dalam kegiatan pelatihan dan lainsebaginya. Sedangkan 

membangun hubungan dengan pihak luar diwujudkan seperti dengan adanya 

hubungan pada pemerintah desa, kecamatan, dinas pertanian  

b) Interaksi Dan Komunikasi  

Pola interaki antar pengelola kelompok usaha dengan anggota, sesama 

anggota, dan relasi terbentuk secara banyak arah dalam mencapai sebuah 

tujuan sesuai dengan rancangannya. pola kemitraan sebagaimana digambarkan 

oleh interaksi sosial anggota kelompok dengan pengunjung, relasi, anggota 

kelompok lainya, lingkungan tempat kerja, lingkungan tempat tinggal memiliki 

dimensi interaksi yang edukatif. Karena di dalamnya terdapat proses 

pembelajaran, proses bersosialisasi, serta proses pendidikan yang memiliki 

prinsip keberlanjutan, partisipatif dan memberdayakan.  

Pembahasan tentang interaksi dan komunikasi kelompok usaha yang 

terdiri dari pengelola, koordinator bidang, anggota, relasi, pemerintah, 

pengunjung, pemasok dan masyarakat  dalam kelompok usaha di Desa 

Bejiharjo proses penyampaian pesan dalam komunikasi interaktif melalui 

relasi. Interaksi edukatif adalah interaksi yang dengan sadar meletakkan tujuan 
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untuk mengubah tingkah laku dan perbuatan seseorang. Hal ini sesuai dengan 

makna edukatif itu sendiri. Kata edukatif merupakan kata sifat dari education 

yang diartikan sebagai “the process by which society deliberately transmits its 

accumulated knowledge, skills, and values from one generation to another” 

(Good and Brophy, 1994, p.151; Sampath, 2007,p. 1). artinya interaksi 

pembelajaran mengandung suatu arti adanya kegiatan interaksi melalui kontak 

sosial dan komunikasi dari lawan bicara.  

Pola interaksi dan komunikasi dalam kelompok usaha mempunyai 

kemiripan dalam proses pembentukan aspek kognisi. Pelaku usaha dipandang 

telah memiliki kemampuan untuk berkomunikasi melalui percakapan dengan 

pengunjung, konsumen, dan relasi tidak terlalu sering dilakukan dengan cara 

diseting dan disengaja. Umumnya percakapan melalui komunikasi pelaku 

usaha dengan anggota kelompok, relasi, pengunjung dan konsumen ini bersifat 

lebi spontan kecuali dalam konsep komunikasi perintah. Dengan demikian 

komunikasi merupakan faktor penting dalam interaksi, karena komunikasi 

menyebabkan adanya saling pengertian antar orang yang berkomunikasi. Kalau 

di dalam komunikasi mampu menumbuhkan satu sama lain rasa saling 

pengertian maka relasi atau menjalin jejaring sosial itu akan amat produktif dan 

efektif. Menurut Balson (1999,p.218), komunikasi yang efektif apabila orang 

yang mengungkapkan keperihatinan dan problem tahu bahwa pendengarnya 

memahami pesan yang sedang disampaikan.  

Komunikasi antar pelaku usaha dengan relasi pada dasarnya harus 

terbuka terutama bila hal itu menyangkut hubungan timbal balik dan terbentuk 



230 
 

nya komitmen. Dengan komunikasi yang terbuka diharapkan dapat 

menghindari kesalahpahaman. Pola interaksi dan komunikasi yang terbentuk 

dari aktifitas kelompok usaha  dalam berkomunikasi dilihat sebagai upaya 

pelaku usaha dan anggota dalam mendapatkan informasi terkait jejaring sosial, 

cara mencari donatur, relasi, menerima dan menyebarkan kembali, pada 

hakikatnya mengembangkan jejaring sosial yang dapat mendukung 

peningkatan pengunjung wisatawan dan produktivitas komoditi beras. Semakin 

tinggi aktivita individu atau kelompok usaha  dalam berhubungan dengan 

individu atau kelompok tusaha lainnya mengindikasikan semakin banyak 

informasi kelompok usaha dipertukarkan maka semakin tinggi pula penerapan 

jejaring sosial. Dengan adanya kegiatan pelatihan dan penyuluhan dari dinas 

anggota kelompok usaha dan masyarakat mendapatkan informasi demi 

mengembangkan sebuah kelompok usaha dan mensejahterakan masyarakat 

sekitar. 

c) Pola Jejaring Sosial Pada Kelompok Usaha 

Pembahasan pada bagian ini difokuskan pada kajian pola jejaring yang 

terbentuk di kelompok usaha, yakni kelompok wisata dan kelompok tani sari 

bumi. Pada penelitian ini juga ditemukan adanya bentuk jaringan sosial. Yakni: 

a) jaringan sosial yang didasarkan pada sistem kekerabatan dan kekeluargaan, 

khususnya dengan sesama kelompok usaha yang se daerah asal. Jaringan sosial 

semacam sengaja dibentuk untuk memberdayakaan masyarakat dan 

dikembangkan oleh para pelaku usaha sebagai mensejahterakan masyarakat 

daerah; b) jaringan sosial yang dibentuk dan dikembangkan dengan kelompok-
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kelompok dalam pola hubungan sosial secara vertikal, yaitu dengan orang-

orang yang memeiliki kegiatan usaha atau kondisi keuangan lebih banyak dan 

mantap. Bentuk hubungan sosial seperti ini merupakan hubungan patron klien, 

wujudnya kelompok tani dengan pembeli hasil pertanian atau konsumen, petani 

miskin dan petani kaya, hubungan vertikal seperti ini untuk mendapatkan 

modal, mengakses pasardan kemanan subsitensi.  

Sedangkan bentuk pola hubungan kelompok wisata secara vertikal 

wujudanya kelompok wisata dengan bank yang mana menyokong modal untuk 

kemajuan usaha. c) jaringan sosial dibentuk pada kelompok-kelompok sosial 

baru guna saling memenuhi kebutuhan di antara kelompok wisata maupun 

kelompok tani. Kelompok-kelompok sosial ini bisa bermacam-macam 

bentuknya, misalnya kelompok tetanggaan, kelompok dengan nilai-nilai baru 

yang muncul di kelompok usaha dan lingkungan masyarakat, dan ada juga 

kelompok-kelompok yang terjadi karena kesesamaan agamam, rasa dan profesi  

2. Proses Belajar Terkait Jejaring Sosial Pada Kelompok Usaha   

Pembahasan pada bagian ini difokuskan pada kajian pada proses belajar 

di kelompok usaha antara lain kelompok wisata dan kelompok tani. Sumber 

belajar yang di dapatkan pelaku usaha  terkait jejaring sosial melalui 

pengalaman dan mengikuti pelatihan. Sebagimana pelaku usaha atau 

pengusaha berorientasi pada tindakan dan pembelajaran sering bersifat 

pengalaman. (Rae dan Carswell, 2000).  Belajar dari penglaman sebagai 

kesatuan yang melekat dalam kehidupan para kelompok tani, wujudnya dalam 

bentuk pertemuan forum diskusi, sharing dan memenuhi permintaan 
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konsumen. Proses belajar anggota kelompok tani didapatkan dari mengikuti 

pelatihan, pengalaman dengan begitu anggota kelompok tani sari bumi 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran yang dilakukan oleh 

petani tidak lepas dari balai penyuluhan pertanian, para penyuluh memiliki 

peran penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran petani, mulai sebagai 

fasilitator, edukasi, pemberi informasi dan lain sebagainya.  

Selain berhubungan manfaat nya dengan ekonomi masyarakat, jejaring 

sosial juga tidak lepas kaitan nya dengan modal manusia (Coleman, 1998; Lin, 

1999) modal manusia dapat berupa keterampilan dan kemampuan maupun 

pengetahuan. Modal manusia dapat dibentuk dari adanya interaksi dengan 

orang lain sehingga mampu menghasilkan keterampilan dan kemampuan untuk 

membentuk seseorang bertindak dengan cara baru. Berbagai pengetahuan yang 

efektif akan membawa pengaruh positif bagi pengetahuan organisasi dan akan 

meningkatkan kemampuan anggota perusahaan untuk mencapai kinerja yang 

lebih baik (Jalote, 2003; Horvat et al,. 2015).  

Ditinjau dari data-data emik sebagaimana pada bagian sebelumnya, 

proses belajar yang dilakukan dari kelompok usaha untuk melakukan 

komunikasi maupun interaksi sehingga mampu mengabungkan pengetahuan 

yang didapat dari pelatihan atau pengalaman yang dimilikinya dengan 

informasi yang diperoleh dalam proses interaksi tersebut menjadi hal yang 

positif untuk kelompok usaha. Mereka belajar langsung dengan fasilitator atau 

penyuluh terkait mengembangkan jaringan sosial dan pemasaran melalui 

media. pertama penyuluh memberikan informasi kepada petani, kemudian 
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proses selanjutnya pelatihan dan praktik cara membangun jejaring melalui 

media sosial. Untuk menindak lanjuti penyuluhan yang sudah dilakukan. 

Proses tersebut juga disebut pengembangan pengetahuan dan keilmuan para 

anggota petani angar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Senada dengan 

pendapat Schunk yang diterjemahkan oleh Hamidah (2012) mengatakan bahwa 

proses belajar merupakan sebuah proses perubahan berprilaku yang bertahan 

lama dalam prilaku atau dalam kapasitas berprilaku dengan cara tertentu yang 

dihasilkan dari praktik atau bentuk pengalaman lainnya.   

Keberhasilan dalam proses belajar mulai dari mengiterpretasikn 

pengalaman anggota kelompok wisata, berupa proses perubahan tingkat 

kesadaran subyektif yang pasif menjadi tingkat kesadaran yang aktif. 

Keberhasilan dalam proses belajar ditentukan oleh kemampuan belajar dari 

warga belajar. Djaali (2014: 130-137) merangkum bahwa proses belajar 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: konsep diri, motivasi, minat, sikap, 

dan kebiasaan belajar. Pengalaman dari belajar menjadi bekal untuk anggota 

kelompok wisata untuk melakukan aktivitasnya dan mempromiskan detinasi 

wisata di kabupaten gunungkidul. Pembelajaran berbasis pengalaman 

menunjukkan bahwa pengalaman individu, kelompok, atau masyarakat dapat 

dijadikan sebagai sarana sekaligus muatan pendidikan yang bermanfaat bagi 

masyarakat untuk memahami dan menguasai suatu kompetensi tertentu. Dalam 

proses pembelajaran, pengalaman akan dipahami dan dimaknai oleh 

masyarakat. (Illeris, 2009). 
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Setelah mendapatkan pelatihan dari dinas pariwisata pelaku wisata dan 

anggota mulai mempraktekan nya, oleh karena itu menjalin kerjasama dengan 

pemerintah dan komunitas sangat penting, karena mereka merupakan salah satu 

pemangku kepentingan yang merupakan mitra kelompok wisata. Saat ini 

pelatihan terkait jaringan sosial yang dilaksanakan oleh dinas pariwisata jarang 

dilakukan. Pelatihan yang biasanya dilaksanakan enam bulan sekali di Desa 

Bejiharjo sebagai ajang pertemuan saharing tentang perkembangan jejaring 

sosial yang dibangun. Namun saat ini jarang. Masing-masing kelompok wisata 

mewakili mengikuti pelatihan tersebut, sehingga hanya dua sampai tiga orang 

mengikuti pelatihan. Selanjutnya anggota yang mengikuti pelatihan 

membagikan ilmu nya kepada anggota lainnya.  

Proses belajar nya dilakukan dengan mengedepankan keaktifan peserta 

pelatihan, sehingga peserta pelatihan diminta untuk bercerita pengalaman nya 

dalam membangun jejaring soial, dengan begitu jika ada kendala dalam 

membangun jejaring di kelompok usaha nya, dipecahkan bersama-sama. 

Dengan begitu inisiatif dari pelaku usaha untuk belajar terkait jejaring dengan 

cara sharing dengan sesama pelaku usaha, dengan cara sharing saling berbagi 

pengalaman dengan begitu terjadinya interaksi dan membuat seseorang 

berubah akan mendorong terjadinya berbagai pengetahuan diantaranya. 

Manfaat yang muncul dari proses berbagi pengetahuan tentu saja akan 

membawa dampak positif bagi individu yang yang terlibat dalam kelompok 

usaha. Seperti yang penelitian Borges (2013) menyebutkan bahwa jejaring 

akan mempengaruhi perilaku berbagai pengetahuan. Hal ini didasarkan adanya 
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pemahaman bahwa individu akan cenderung lebih nyaman melakukan berbagai 

pengetahuan dengan siapa saja yang memiliki kedekatan dengan dirinya.  

Karena pelatihan terkait jejaring jarang dilakukan, pelaku wisata dan 

anggota wisata belajar secara mandiri dengan memanfaatkan media sosial 

sebagai media untuk bertukar informasi, karena bagi anggota kelompok wisata 

mendaptkan ilmu pengetahuan tidak hanya dari mengikuti pelatihan, akan 

tetapi dari pengalaman dan memanfaatkan media sosial. Pemanfaatan media 

sosial lainnya oleh pelaku wisata adalah sebagai media pembelajaran, proses 

belajar mengajar dapat dilakukan dengan optimal oleh mereka, karena tidak 

terikat oleh ruang dan waktu, sehingga hasilnya dapat diperoleh secara efektif. 

Media pembelajaran ini sebagai wahana penyalur pesan dan informasi belajar 

yang dapat membantu pengguna dalam memahami materi pelajaran terkait 

jaringan sosial. Oleh karena itu, fungsi media dalam kegiatan pembelajaran 

bukan sekedar alat peraga, tetapi juga bagi guru atau fasilitator sebagai pebawa 

informasi atau pesan pembelajaran. (Muhson, 2010). 

3. Strategi Mengembangkan Jaringan Sosial Kelompok Usaha    

Pembahasan tentang startegi mengembangkan jaringan sosial yang terdiri 

dari kelompok wisata dewabejo, kelompok wisata wirawisata dan kelompok 

tani sari bumi. Pada pembahasan ini juga digambarkan faktor kendala dan 

faktor pendukung jaringan sosial. Strategi  cara untuk mengembangkan jejaring 

sosial dalam sebuah usaha sangat diperlukan bagi sebuah kelompok usaha, 

untuk mempertahankan dan meningkatkan usaha yang sedang dilakukan, 

dengan sasaran masyarakat, keluarga, teman, dan relasi. Salah satu nya dengan 
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membangun partisipasi dari masyaakat sekitar tempat kelompok usaha dalam 

meningkatkan ekonomi kelompok usaha dan masyarakat berbasis potensi lokal 

dan sumberdaya lokal Membanggun strategi bisa melalui dengan mengikuti 

komunitas, pertemuan diskusi pariwisata, penguatan hubungan dengan 

pengunjung dan agen travel dan pemasaran melalui media. Kegiatan startategi 

yang dilakukan pada kelompok wisata dengan pendekatan pendampingan, 

kolaborasi dengan kelompok uwisata, peningkatan kapasitas pelayanan karena 

dengan memberikan pelayanan yang baik, orang yang memiliki tujuan yang 

sama akan datang lagi, kemudian kemandirian masyarakat.  

Sebagaimana catatan penelitian ini menunjukkan startegi yang dibangun 

kelompok tani sari bumi yakni dengan membangun kepercayaan dan dukungan 

emosional kepada anggota kelompok dan relasi, membangun jejaring dengan 

ikatan sosial yang mengikat dan  beragam perbedaan dari jaringan yang 

dibangun. Wujudnya anggota kelompok tani dapat lebih aktif untuk berinovasi 

dan mempromosikan hasil produk, kepada relasi ikatan sosial yang mengikat 

yakni sama-sama sebagai pelaku kelompok tani dan dinas pertanian. 

sebagaimana yang kemukakan oleh peneltian Husueh and Solorzano (2018:6) 

bahwa hasil temuan dari penelitian ini membangun jaringan itu dengan melihat 

heterogenitas ikatan sosial, pertama relasional ikatan dalam kelompok sosial 

tertentu mungkin tidak selalu positif, seperti dalam konflik antara anggota 

kelompok. Kedua jenis-jenis logika strategis di balik ikatan sosial dapat 

berubah juga, tergantung pada kinerja kelompok usaha.  

Faktor Pendukung Dan Kendala Yang Di Hadapi Kelompok Usaha  
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Faktor pendukung yang di alami pada kelompok wisata.  Pencapain akan 

kerbahsilan kelompok wisata salah satunya melihat dari faktor pendukung nya. 

Jejaring sosial yang dilandasi dengan kepercayaan yang terkoordinasi dengan 

baik sehingga menghasilkan kinerja yang baik untuk kemajuan sebuah usaha. 

Keberhasilan sutua usaha dipengaruhi berberapa aspek baik dari internal 

maupun eksternal. Dalam pengembangan jejaring sosial dalam sebuah 

kelompok wisata yang berada dikawasan desa wisata tentunya ada faktor 

pendukung dan penghambatnya. Faktor pendukung dari kelompok wisata 

dewabejo sendiri yaitu mudah untuk mengakses terkait jejaring yang diluar 

wilayah, kesempatan memdapatkan informasi pelayanan yang memadai dan 

mencukupi dan semangat dan motivasi dari pengurus dan anggota yang tetap 

mempromosikan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap 

pengunjung.  

Faktor pendukung dari kelompok tani sari bumi Dalam meningkatkan 

jaringan sosial melalui program pemberdayaan petani ini terdapat faktor 

pendukung dalam pelaksanan jaringan sosial, antara lain yakni karena adanya 

motivasi dari dalam diri, adanya kesempatan untuk menggunakan teknologi 

tepat guna. Dan faktor penghambat dalam meningkatkan jaringan sosial dan 

kesejahteraan kelompok tani dalam pemberdayaan petani, yakni rendahnya 

sumberdaya manusia dalam mengakses informasi karena kurang nya 

pengetahuan disebabkan mayorita dari anggota kelompok tani dalam usia 

lanjut dan mempromosikan melalui media sosial karena yang dapat 

menggunakan media sosial dalam mengembangkan jaringan sosial melalui 
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media hanya sedikit. Kualitas sumber daya manusia yang rendah dapat menjadi 

faktor penghambat dalam pengembangan sebuah usaha. 

C. Keterbatasan Penelitian  

Penelitian yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan 

hasil yang maksimal. Secara metodik, dengan melakukan pengamatan siang 

malam memungkinkan peneliti untuk membangun konsep secara lebih 

mendetail tentang kapasita jaringan sosial pada kelompok usaha di Desa 

Bejiharjo. Namun karena berbagai pertimbangan tidak semua kelompok usaha 

dapat teridentifikasi dengan lengkap, kunjungan pada kelompok usaha belum 

dilakukan dengan maksimal maka hasilnyapun belum sempurna.  

Keterbatasan penelitian ini dirasakan pada aspek analisis kapasitas 

jaringan sosial yang dibangun kelompok usaha yang terbatas karena 

lingkungan dan waktu. Dengan demikian hasil yang diperoleh dari penelitian 

adalah bahwa kapasitas jaringan sosial yang dibangun kelompok usaha di Desa 

Bejiharjo baik dengan pihak internal dan eksternal cukup baik, dengan 

asumsinya adalah kemampuan jaringan yang dibangun tidak hanya pada 

sesama pelaku usaha saja, namun jaringan dibangun dengan pihak eksternal 

salah satunya dengan instansi pendidikan, perusahaan, dan pemerintah yang 

menujang aktivitas kelompok usaha di Desa Bejiharjo, sehinga kelompok 

usaha yang dibangun mendapatkan sumber daya eksternal yang dibutuhkan 

sehingga akan meningkatkan kinerja kelompok usaha dan sampai saat ini tetap 

bertahan dan eksis.  

 


