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LAMPIRAN 1. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
 

Tabel 1. Teknik Pengumpulan Data 
No Aspek Fokus Indikator Metode Sumber 

Data 

1 Data Desa Wisata Bejiharjo 

 Keadaan 
fisik dan 
non fisik 

Profil desa 
wisata dan 
pokdarwis 

a. Sejarah berdiri 
b. Lokasi 
c. Potensi wilayah 
d. Visi dan misi 
e. Struktur 

organisasi 
f. Layanan 
g. Kependudukan 

data pelaku 
aktivitas ekonomi 
desa bejiharjo 

Dokumetasi 
dan 
wawancara 

Pengurus 
desa 
bejiharjo 
dan 
pengurus 
pokdarwis 

2 Data Kapasitas Jejaring Dalam Kelompok Usaha Di Desa Bejiharjo 

 Pihak-
pihak 
yang 
terlibat 
dalam 
organisasi 
pengelola 
kelompok 
wisata 

 a) Keanggotaan 
organisasi 

b) Kerjasama yang 
terjalin informal 
dan formal 

Wawancara Pengelola 
pelaku 
usaha di 
desa 
bejiharjo 

 Bentuk 
jejaring 
dalam 
organisasi 
pengelola 
kelompok 
usaha di 
desa 
bejiharjo 

Jaringan 
antar 
personal 
atau 
individu 

a) Peran jejaring 
antar personal 

b) Jumlah orang 
yang terlibat 
dalam jejaring 

c) Faktor terjalin nya 
jejaring antar 
individu 

d) Terjalin 
komunikasi yang 
baik dan efektif 

Wawancara Pengelola 
pelaku 
usaha di 
desa 
bejiharjo 

  Jaringan 
antar 
individu 
dengan 

a) Peran jejaring 
antar individu 
dengan institusi 

b) Terjalin pola 

Wawancara Pengelola 
pelaku 
usaha di 
desa 



251 
 

institusi jaringan 
c) Saling 

mempengaruhi 
d) Terjalin norma-

norma dalam 
organisasi 

bejiharjo 

  Jaringan 
antara 
institusi 

a) Peran jejaring 
antar institusi 

b) Terjalin 
komunikasi 
dengan 
pemerintah diluar 
kelompok usaha 

c) Terjalin pola 
kerjasama secara 
vertikal 

Wawancara Pengelola 
pelaku 
usaha di 
desa 
bejiharjo 

 Manfaat 
jejaring 
dalam 
kelompok 
usaha di 
desa 
bejiharjo 

Manfaat 
jejaring 

a) Manfaat dari segi 
organisasi 

b) Manfaat dari segi 
ekonomi 

Wawancara Pengelola 
pelaku 
usaha di 
desa 
bejiharjo 
dan 
anggota 
kelompok 
usaha 

3 Proses 
belajar  
jejaring 
sosial 
kelompok 
usaha di 
desa 
bejiharjo 

Proses 
belajar  
terkait 
jejaring 

a) Terbentuk proses 
belajar secara 
mandiri dan 
termotivasi 

b) Terjalin proses 
belajar melalui 
media 

c) Mengikuti 
pelatihan atau 
komunitas untuk 
mengembangkan 
jejaring 

d) Mengambil 
keputusan sesuai 
dengan kebutuhan 

Wawancara Pengelola 
pelaku 
usaha di 
desa 
bejiharjo 
dan 
anggota 
kelompok 
usaha 

4 Strategi 
kapasitas 
jejaring 

Faktor 
pendukung 
internal 
dan 
eksternal 

a) Terbentuk 
jaringan 
dikarenakan 
kekuasaan 

b) Hubungan sosial 
yang bermuatan 

Wawancara Pengelola 
pelaku 
usaha di 
desa 
bejiharjo 
dan 
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kepentingan 
c) Hubungan sosial 

yang bermuatan 
perasaan 

d) Pengoptimalan 
kinerja setiap 
bidang 

e) Komunikasi 
secara efektif dan 
rasa saling 
menghargai 

anggota 

  Strategi 
kapasitas 
jejaring  
dari 
internal 
dan 
eksternal 

a) Strategi dalam 
menggembangkan 
kapasitas jejaring 

b) Partisipasi 
anggota dalam 
menggembagkan 
jejaring 

c) Cara 
mempromoikan 
atau memulai 
pendekatan 

d) Layanan yang di 
berikan pada 
kelompok usaha 

Wawancara Pengelola 
pelaku 
usaha di 
desa 
bejiharjo 
dan 
anggota 

 

LAMPIRAN 2 INSTRUMEN PENELITIAN 
 

Tebel 2. Pedoman Observasi 
Sumber 

Data Jenis Data Aspek/Indikator 

Desa 
Wisata 
Bejiharjo   

Keadaan Fisik Luas wilayah 
Batas wilayah 
Peta wilayah 

Pemberdayaan Keaktifan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat 

Identifikas 
keberadaan 
desa wisata 
bejiharjo  

Letak geografis   
Sarana dan prasarana   
Infrastruktur  

Latar 
belakang desa 
wisata 
bejiharjo 

Potensi  
Peluang  
Sekertariat wisata 

Kelompok Proses belajar  Proses belajar terkait jejaring  
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Usaha 
(Kelompok 
Wisata, 
Kelompok, 
Tani) 

Hasil proses belajar 
Pengelola 
Kelompok 
Usaha 

Struktur organisasi 

Kapasitas 
Jejaring 

Solidaritas anggota kelompok dengan 
anggota lain nya (Iuran anggota yang 
sakit, atau masyarakat yang sakit) 
Nilai dan norma yang terjalin  
Sanksi atas norma 
Mitra dan sponsor program pemberdayaan 
Mitra kerja yang membantu kelompok 
usaha 
Pertemuan informal dalam kehidupan 
sehari-hari 
Proses intraksi pada jaringan kelompok 
Faktor pendukung dalam jaringan  
Pola jaringan terbentuk  
Upaya mengembangkan jejaring sosial 

 Strategi 
kapasitas 
jejaring  

mempromosikan atau memulai pendekatan 
dengan kosumen 
Memanfaatkan jejaring internet untuk 
berkomunikasi 
Layanan yang diberikan kepada konsumen 
Usaha dalam melakukan pengembangan 
kerjasama 
Memperluas link kerjasama luar daerah 

 
Tabel 3. Pedoman Dokumentasi 

Sumber 
Data Jenis Data Aspek/Indikator 

Kelompok 
usaha di 
desa 
bejiharjo  

Keadaan Fisik Luas wilayah 
Batas wilayah 
Peta wilayah 

Non Fisik Mata Pencaharian  
Agama  
Tingkat pendidikan  
Ekonomi  
Prestasi pelaku usaha 
Potensi Wilayah 
Program pemberdayaan yang berjalan 
Struktur organisasi pelaku usaha 

Pelaku usaha Pengelola 
(Nama, alamat, No. Hp) 
Anggota kelompok 
(Nama, alamat, No. Hp,) 
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Proses belajar  Keaktifan kegiatan pelaku usaha  
proses belajar terkait jejaring sosial 
hasil proses belajar terkait jejaring  

Kapasitas 
Jejaring  

Peraturan bagi anggota pelaku usaha 
Peraturan bagi mitra 
Mitra pemberdayaan masyarakat 
Mitra/ jaringan program pemberdayaan 

 Presensi kader pokdarwis / masyarakat 
Iuran kader pokdarwis / Masyarakat  
Bantuan lainnya 
Fasilitas/material yang dimiliki kelompok 
usaha 
Prestasi kelompok usaha dalam bidang 
pemberdayaan masyarakat 
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LAMPIRAN 3 PENDOMAN WAWANCARA 

1. Pendoman Wawancara Kepada Pengelola Kelompok Usaha 

a. Identitas diri 

Hari/tanggal : 

Nama  : 

Jabatan           : 

Usia  : 

Pendidikan : 

Alamat  : 

b. Dafar pertanyaan:  

A. Desa Wisata Bejiharjo 

1. Bagaimana kondisi Desa Bejiharjo sebelum adanya pengelolaan 

kegiatan wisata? 

2. Apa saja potensi yang dimiliki oleh desa wisata bejiharjo? 

3. Apakah terdapat perubahan mata pencaharian?  

4.  Apakah terdapat peningkatan pendapatan masyarakat? 

5. Bagaimana sosial budaya pada masyarakat sebelum dan sesudah 

adanya kelompok wisata di desa bejiharjo? 

B. Jaringan Sosial 

1. Sudah berapa lama anda bekerja sebagai pengelola kelompok 

usaha di kelompok wisata dan kelompok tani? 

2. Siap yang terlibat dalam organisasi ekonomi pada pengelolaan 

wisata goa pindul dan kelompok tani? 

3. Menurut anda bagaimana peran pengelola wisata dalam 

pengembangan desa wisata bejiharjo?  

4. Apa yang mendorong anda memilih pekerjaan sebagai pengelola 

wisata? 

5. Siapa saja mitra dan sponsor kegiatan pemberdayaan 

masyarakat? 
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6. Ada kerjasama antar pelaku kelompok usaha di Desa Bejiharjo 

atau tidak? 

7. Kapan anda mulai membangun jejaring pada kelompok usaha 

lain nya?  

8. Bagaimana jejaring sosial itu dilakukan ? 

9. Bagimana bentuk jaringan sosial pada pihak internal ?  

10. Bagaimana bentuk jaringan sosial pada pihak eksternal? 

11. Bagaimana hubungan kerjasama antar individu dengan institusi 

atau pemerintah? 

12. Apa saja yang mendorong saudara melakukan kerja sama antara 

sesama anggota kelompok usaha? 

13. Bagaimana hubungan anda dengan masyarakat yang ada di desa 

bejiharjo?  

14. Apakah ada kegiatan yang dilakukan secara rutin dengan sesama 

kelompok usaha yang ada di desa bejiharjo?  

15. Apakah ada kesepakatan harga buat pengunjung dengan sesama 

kelompok wisata yang ada di goa pindul?  

16. Bagaiamana anda menjaga hubungan baik dengan relasi? 

(pemerintah, sesama kelompok usaha, pokdarwis, bumdes, dan 

pengunjung).  

17. Manfaat apa saja yang anda peroleh dari hubungan yang anda 

lakukan dengan pemerintah, bumdes serta sesama kelompok 

usaha lainnya?  

18. Seberapa sering saudara melakukan komunkasi dengan 

menggunakan media sosial? 

19. Melalui media apa saja saudara membina hubungan sosial 

dengan orang lain, kelompok usaha lainnya atau masyarakat 

diluar kelompok usaha?  

20. Bagaimana bentuk kerjasama organisasi kemasyarakatan seperti 

dengan pemuda karang taruna?  

21. Apa saudara sebagai salah satu warga masyarakat terlibat dalam 
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organisasi perkumpulan atau kelompok yang ada dilingkungan? 

22. Bentuk pertemuan yang seperti apa yang sering dilakukan pada 

kelompok usaha? 

23. Bagaimana pertemuan secara informal dalam kehidupan sehari-

hari? 

24. Bagaimana cara memotivasi anggota kelompok usaha? 

25. Bagaimana berkomunikasi secara baik dan harmonis kepada 

anggota kelompok usaha? 

26. Apa saja faktor pendukung pada jejaring sosial dalam kelompok 

usaha? 

27. Bagaimana mengoptimalkan faktor pendukung tersebut agar 

jejaring sosial pada kelompok usaha lebih terarah? 

28. Jejaring yang dilakukan di kelmpok usaha saudara apakah 

secara horizontal atau vertikal? Jika secara horizontal, contoh 

dari jejaring yang dilakukan seperti apa? 

29. Bagaimana jejaring sosial mempengaruhi pertemanan saudara? 

30. Seberapa besar pengeruh jejaring sosial terhadap kelompok 

usaha ?  

31. apa peran jejaring sosial di kelompok usaha saudara?  

32. Apa komunitas-komunitas yang kelompok usaha suadara ikuti? 

C. Proses Belajar 

1. Bagaiamana proses belajar terkait jejaring sosial pada kelompok 

usaha di Desa Bejiharjo?  

2. Apa yang membuat saudara membuka usaha kelompok wisata, 

kelompok tani?  

3. Apa bentuk proses belajar yang saudara terapkan kepada 

anggota kelompok?  

4. Apakah saudara pernah mengikuti pelatihan terkait jejarng 

sosial?  

5. Apakah saudara pernah mengikuti kegiatan sharing bersama 
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komunitas pariwisata atau kelompok tani lain nya?  

6. Bagaimana proses belajar pada informal yang ada pada 

kelompok usaha sauadara?  

7. Bagaimana mekanisme proses belajar terkait jejaring sosial di 

kelompok usaha saudara?  

8. Apa yang memotivasi saudara menerapkan jejaring sosial di 

kelompok usaha?  

9. Bagaimana pengaruh jejaring sosial saudara terhadap aktivitas 

belajar untuk mengembangkan kelompok usaha?  

10. Berapa lama saudara melakukan aktivitas belajar terkait jejaring 

sosial?  

11. Selama ini apakah ada pelatiha-pelatihan terkait jejaring sosial 

kepada anggota kelompok usaha?  

D. Strategi Kapasitas Jejaring  

1. Bagaimana cara saudara sebagai ketua mempromosikan atau 

memulai pendekatan dengan orang terkait usaha yang saudara 

lakukan? 

2. Bagaimana mengembangkan strategi kapasitas jejaring sosial? 

3. Apa faktor pendukung dalam jejaring sosial di kelompok usaha? 

4. Apa bentuk strategi pada kelompok usaha di desa bejiharjo? 

5. Adakah kenadala yang sauadra hadapi ketika mempromosikan jasa 

atau produk? 

6. Upaya apa yang saudara lakukan dalam meningkatkan promosi atau 

pencapaian pengunjung di pada tempat sauadara bekerja? 

7. Sejauh mana saudara memanfaatkan jejaring internet untuk 

berkomuniksi dengan konsumen atau pengunjung?  

8. Apa saja layanan yang diberikan pada kelompok wisata kepada 

konsumen? 

9. Bagaimana startegi dalam mengatasi konflik antar anggota di 

sekertariat wisata maupun antar sekertariat? 
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10. Bagaimana metode saudara dalam memasarkan produk atau jasa 

dengan media sosial?  

11. Menurut saudara media sosial yang paling efektik untuk 

mempromosikan jasa? 
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2. Pendoman Wawancara Kepada Anggota Kelompok Usaha 

a. Identitas diri 

Hari/tanggal : 

Nama  : 

Jabatan           : 

Usia  : 

Pendidikan : 

Alamat  : 

b. Dafar pertanyaan:  

A. Desa Wisata Bejiharjo  

1. Bagaimana kondisi Desa Bejiharjo sebelum adanya pengelolaan 

kegiatan wisata? 

2. Apa saja potensi yang dimiliki oleh desa wisata bejiharjo? 

3. Apakah terdapat perubahan mata pencaharian?  

4. Apakah terdapat peningkatan pendapatan masyarakat? 

5. Bagaimana sosial budaya pada masyarakat sebelum dan sesudah 

adanya kelompok wisata di desa bejiharjo? 

B. Jaringan Sosial 

1. Sudah berapa lama anda bekerja sebagai anggota kelompok usaha?  

2. Apa yang saudara ketahui mengenai kelompok usaha di desa 

bejiharjo? 

3. Bagaimana cara saudara memperkenalkan kelompok usaha tempat 

sauadara bekerja kepada anak, istri, suami, atau keluarga baru 

seperti menantu, keponakan? 

4. Bagaimana menurut pendapat saudara mengenai kegiatan dalam 

kelompok usaha? 

5. Bagaimana interaksi saudara dengan anggota kelompok usaha lain? 

6. Apa kegiatan rutin yang di lakukan pada kelompok usaha..? 

7. Jika ada kegiatan di pokdarwis (sekertariat), apakah anda 
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berintraksi dengan sekertariat lain atau hanya dengan sekertarian 

sendiri?  

8. Jika ada anggota kelompok usaha yang mempunyai hajat atau 

sedang sakit bagaiamna respon dari anggota?  

9. Bagaimana hubungan terjalin antar kelompok usaha? 

10. Bagaimana huungan terjalin sesama anggota kelompok atau 

sekertariatan sendiri? 

11. Siapa yang terlibat dalam organisasi ekonomi pada pengelolaan 

kelompok usaha? 

12. Bagaimana bentuk kerjasama dengan pemerintah dan instansi 

pendidikan? 

13. Bagaimana usaha dari anda agar kelompok usaha.. tempat anda 

bekerja dapat terus eksis?  

14. Manfaat apa saja yang anda peroleh dari hubungan yang anda 

lakukan dengan pemerintah, bumdes serta sesama kelompok usaha 

lainnya?  

15. Seberapa sering saudara melakukan komunkasi dengan 

menggunakan media sosial? 

16. Melalui media apa saja saudara membina hubungan sosial dengan 

orang lain, kelompok usaha lainnya atau masyarakat diluar 

kelompok usaha?  

17. Bagaimana bentuk kerjasama organisasi kemasyarakatan seperti 

dengan pemuda karang taruna?  

18. Apa saudara sebagai salah satu warga masyarakat terlibat dalam 

organisasi perkumpulan atau kelompok yang ada dilingkungan? 

19. Bentuk pertemuan yang seperti apa yang sering dilakukan pada 

kelompok usaha? 

20. Bagaimana pertemuan secara informal dalam kehidupan sehari-

hari? 

21. Apa yang memotivasi saudara untuk mengembangkan jejaring 

sosial? 
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22. Apa saja faktor pendukung pada jejaring sosial dalam kelompok 

usaha? 

23. Bagaimana jejaring sosial mempengaruhi pertemanan saudara? 

24. Seberapa besar pengeruh jejaring sosial terhadap kelompok usaha ?  

25. apa peran jejaring sosial di kelompok usaha saudara?  

26. Apa komunitas-komunitas yang kelompok usaha suadara ikuti? 

C. Proses Belajar  

1. Bagaiamana proses belajar pemberdyaan terkait jejaring pada 

kelompok usaha di Desa Bejiharjo?  

2. Apa yang memotivasi saudara belajar terkait jejaring sosial?  

3. Apa yang membuat saaudara bergabung pada usaha kelompok 

tani dan wisata? 

4. Apa bentuk proses belajar yang diterapkan kepada anggota 

kelompok ditempat sauadara bekerja?  

5. Bagaimana mekanisme proses belajar terkait jejaring sosial di 

kelompok usaha saudara?  

6. Melalui apa proses belajar terkait jejaring sosial di kelompok 

usaha? 

7. Selama ini apakah ada pelatiha-pelatihan terkait jejaring sosial 

kepada anggota kelompok usaha?  

D. Strategi Kapasitas Jejaring 

1. Bagaimana cara saudara sebagai anggota mempromosikan atau 

memulai pendekatan dengan orang terkait usaha yang saudara 

lakukan? 

2. Bagaimana mengembangkan strategi kapasitas jejaring sosial? 

3. Apa faktor pendukung dalam jejaring sosial di kelompok usaha? 

4. Apa bentuk strategi pada kelompok usaha di desa bejiharjo? 

5. Adakah kenadala yang sauadra hadapi ketika mempromosikan 

jasa atau produk? 

6. Upaya apa yang saudara lakukan dalam meningkatkan promosi 
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atau pencapaian pengunjung di pada tempat sauadara bekerja? 

7. Sejauh mana saudara memanfaatkan jejaring internet untuk 

berkomuniksi dengan konsumen atau pengunjung?  

8. Apa saja layanan yang diberikan pada kelompok wisata kepada 

konsumen? 

9. Bagaimana startegi dalam mengatasi konflik antar anggota di 

sekertariat wisata maupun antar sekertariat? 

10. Bagaimana metode saudara dalam memasarkan produk atau jasa 

dengan media sosial?  

11. Menurut saudara media sosial yang paling efektik untuk 

mempromosikan jasa?  
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LAMPIRAN 4. CATATAN LAPANGAN 

Catatan Lapangan 1 

Tanggal  : 8 april 2019  

Waktu   : 09.00-10.00 WIB 

Tempat  : Sekertariat Wisata  

Kegiatan  : Pengurusan Surat Izin  

 

Senin tanggal 8 April 2019 peneliti menguus surat izin penelitian di Universitas 

Negeri Yogyakarta, sebagai rujukan untuk kantor  pemerintah Desa Bejiharjo. 

Pada kesempatan itu peneliti bertemu dengan bapak bagian TU yakni bapak 

Hasan kemudian dari pemerintahan desa memberikan surat izin penelitian dengan 

tembusan sekertariat dewabejo, wirawisata, dan kelompok tani sari bumi. Selain 

meminta surat izin, peneliti juga menggali informasi tentang profil desa bejiharjo 

melalui arsip desa. Sehingga peneliti memperoleh data berupa profil desa dalam 

rencana pembangunan desa.  
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Catatan Lapangan 2  

Tanggal  : 9 februari  2019 

Waktu   : 11.00-13.00 wib 

Tempat  : Sekertariat Wisata dan Kelompok Tani  

Kegiatan  : Observasi Awal  

 

Senin, 8 April 2019 peneliti mengantarkan surat kepada sekertariat dewabejo, 

wirawisata dan kelompok tani sari bumi. Diawali pada kunjungan ini saya di 

sekertariat dewabejo, kemudian saya bertemu langsung dengan ketua sekertarian 

dewabejo yaitu bapak subagyo. Dengan bapak bagyo tersebut saya menyampaikan 

tujuan penelitian saya di rumah pak bagyo. Berkaitan dengan hal itu, saya 

meminta rekomendasi dari bapak bagyo terkait narasumber yang akan saya 

wawancarai. Bapak bagyo menyatakan kesediannya untuk menjadi salah satu 

narasumber kemudian bagian marketing dan pengelola lainnya yang akan menjadi 

narasumber sesuai dengan kriteria yang saya tentukan. Setelah selesai kemudian 

saya berpamitan.  

Dilanjutkan dengan saya berkunjung ke sekertariat wirawisata, dimana peneliti 

tidak dapat bertemu dengan ketua sekertariat mupun pengelolanya dikarenakan 

kesibukan dari pengelola tersebut sehingga tidak berada di sekretariat. Sehingga 

surat izin penelitian peneliti berikan kepada resepsionis. Selanjutnya ke kelompok 

tani sumber sari saya bertemu dengan dengan ketua Kelompok Tani Sumber Sari 

yaitu bapak Supardi Winanto. Peneliti memperkenalkan maksud dan tujuan 

terlebih dahulu terkait latar belakang peneliti dan latar belakang mengapa memilih 

penelitian dengan tema tersebut.   
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Catatan Lapangan 3 

Tanggal  : 10 februari 2019 

Waktu   : 08.00-09.00 wib 

Tempat  : Sekertariat Wisata  

Kegiatan  : Wawancara, Obsevsi, Dokumentasi  

 Pada hari selasa peneliti memulai untuk observasi disekrtariat dewabejo. Peneliti 

bertemu kembali dengan bapak subagyo selaku pengelola. Peneliti  menyampaika 

tetang data yang peneliti butuhkan terkait profil organisasi, pengunjung, dan data 

tentang pengelolaannya. Kemudian peneliti diijinkan mendapatkan data tersebut 

melalui admin yakni mbk putri. Selain itu juga peneliti mulai mewawancarai pak 

bagyo berkaitan dengan jejaring yang ada di sekertariat dewabejo, dan peran 

jejaring itu sendiri, proses belajar terkait jejaring dan startegi meningkatkan 

jejaring. Setelah wawancara selesai peneliti kemudian berpamitan.  

Pak Bagyo mengungkapkan bahwa untuk memperoleh data yang lebih mendalam 

lagi bertanya kepada AS selaku bagian marketing, yang kebetulan ada di 

sekertariat. Oleh karena itu peneliti mengatur waktu untuk dapat melakukan 

wawancara dengan beliau.  
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Catatan Lapangan 4 

Tanggal  : 10 februari 2019 

Waktu   : 09.00-10.00 wib 

Tempat  : Sekertariat Wisata  

Kegiatan  : wawancara, obsevasi  

Penulis berhasil mewawancarai salah satu anggota pengelola pada bagian 

marketing wisata dewabejo yakni AS. Wawancara dilaksanakan di sekertariat 

dewabejo. Beliau menunjukkan kebersedian dan keramahan untuk diwawancarai, 

dengan tema kapasitas jejaring di kelompok wisata desa bejiharjo. Wawancara 

mengupas semua tentang bentuk-bentuk jejaring, proses belajar pengelola terkait 

jejaring sosial dan setrategi kapasitas jejaring yang dilakukan pelaku kelompok 

usaha wisata di desa bejiharjo.  

Salah satu pengungkapan narasumber adalah kelompok wisata perintis pertama 

adalah dewabejo, dan di bentuk kelompok sadar wisata yang menaungi dari ke 11 

seketariatan yang ada di desa bejiharjo. Dan yang terlibat dari jejaring secara 

infomal atau kekeluargaa atau persahabatan itu dengan masyarakat sekitar 

bejiharjo, misal dari kerjasama masyarakt memiliki angkutan lalu di pekerjakan 

disini. Karena memberdayakan masyarakat yang ada di desa bejiharjo dulu. Jika 

ingin melihat dari aktivitas masyarakat langsung sebaiknya langusng kelapangan 

saja. Karena kerjasama disini kami tidak memkai mou. Secara lisan dan 

berkelanjutan saja mbk, karena sama-sama saling menguntugkan.  

Setelah mendapatkan data-data dari Pak As. Peneliti melanjutkan observasi 

dengan melihat data profile dan mengcopy berberapa file yang pembantu.  
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Catatan Lapangan 5 

Tanggal  : 12 februari 2019 

Waktu   : 16.00-17.00 wib 

Tempat  : Sekertariat Kelompok Tani Sari Bumi   

Kegiatan  : wawancara, obsevsi, dokumentasi  

 Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak SW selaku pengelola 

kelompok tani, beliau yang menangani program pengembangan padi organik 

dengan dinas pertanian kabupaten gunungkidul. Mengapa kelompok tani sari 

bumi yang menjadi salah satu kelompok yang mengembangkan padi organik, 

Dikarenakan kawasan Karangmojo, Bejiharjo dinilai berpeluang untuk 

pengembangan pertanian padi sawah organik. Beliau juga mengungkapkan 

semenjak 2010 desa bejiharjo mengalami peningkatan dari sektor ekonomi nya, 

karena semakin banyak kelompok usaha yang ada di deasa bejiharjo. Salah satu 

nya keunggulan desa bejiharjo memiliki desa wisata, desa industri kerajinan, desa 

pertanian. 

 Setelah wawancara selesai peneliti lalu mengadakan dokumen mengenai 

daftar pengunjung, daftar kerjasama walapun tidak menggunakan MOU, laporan 

tahunan kegiatan kelompok tani guna melengkapi data jejaring pihak internal 

maupun eksternal.  
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Catatan Lapangan 6 

Tanggal  : 12 april 2019 

Waktu   : 07.00-08.00 wib 

Tempat  : Sawah Desa Bejiharjo 

Kegiatan  : Wawancara, Observasi, Dokumentasi  

Hari ini peneliti menuju sekertariat atau rumah Bapak Sutarno selaku ketua 

bimtek untuk pengambilan data. Akan tetapi sesampai nya dirumah beliau, istri 

beliau menyampaikan jika wawancara nya pagi ini di sawah. Pertama-tama 

peneliti melakukan wawancara dengan bapak sn. Berberapa pertanyaan yang baru 

di jawab beliau adalah mengenai proses belajar dari pengelola kelompok tani sari 

bumi dan anggota, dikarenakan ada kesibukan beliau maka wawancara ditunda 

dahalu. Kemudian beliau merekomendasikan saya untuk melihat data-data 

program tahunan, untuk mengroscek data beliau, dan beliau meminta istri nya 

sebagai anggota kwt menemani peneliti melihat data-data program tahunan. 

Setelah itu beliau merekomendasikan untuk wawancara dengan bagian marketing 

atau pemasaran yang dapat menjawab pertanyaan lebih dalam.  

Untuk mendapatkan jawaban pertanyaan lebih mendalam terkait jejaring, peneliti 

mengunjungi rumah Bapak TM selaku bagian marketing. Beliau menangapi 

positif mengenai pentingnya jejaring tehadap berkembangnya sebuah usaha yang 

dibangun oleh pelaku usaha dengan sesama individu, kelompok atau sebuah 

institusi. Pelaku kelompok usaha sendiri disini merupakan masyarakat Desa 

Bejiharjo.   
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Catatan Lapangan 7 

Tanggal  : 13 Februari 2019 

Waktu   : 09.00-11.00 wib 

Tempat  : Sekertariat Dewabejo dan Sekertariat Wirawisata 

Kegiatan  : Wawancara, Observasi, Dokumentasi  

Hari ini peneliti melakukan wawancara kepada ketua pemandu wirawisata dengan 

Mas An, sebagaimana ketua sekertariat merekomendasikan ketua pemandu untuk 

diwawancarai. Pada saat itu pengujung tergolong ramai di sekertariat, dikarenakan 

hari libur, akan tetapi mas an tidak keberatan untuk diwawancarai. Saat di 

wawancarai mas an bersikap kooperatif dan mampu menjawab dari pertanyaan 

wawancara dengan jelas dan sesuai dengan yang ada di lapangan. Setelah selesai 

wawancara penelti meminta izin untuk mengambil dokumntasi berupa foto di 

sekertariat wisata dewabejo. Setelah selesai kemudian peneliti berpamitan.  

Selanjutnya peneliti berkunjung ke sekertariat wirawisata. Peneliti bertemu 

dengan bapak BD. Dalam kunjungan tersebut peneliti menyampaikan kembali 

tujuan dan maksud dari penelitian yang peneliti lakukan. Pak BD mendukung 

dengan adanya penelitian yang peneliti lakukan di sekertariat tersebut, karena bagi 

beliau sebuah usaha dalam bidang wisata agar tetap eksis salah satu nya dilihat 

dari jejaring nya, jarang terjadi sebuah wisata yang tetap eksis lebih dari lima 

tahun. Pada kunjungan tersebut, peneliti juga melakukan wawancara kepada 

bapak BD. Beliau juga menjelaskan mengenai peran jejaring dalam kelompok 

wisata. Setelah selesai melakukan wawancara, peneliti kemudian meminta 

rekomendasi narasumber lain yang akan diwawancarai. Selain itu peneliti 

menanyakan mengenai profil organisasi dan sejarah berdirinya sekertariat 

wirawisata.  
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Catatan Lapangan 8 

Tanggal  : 13 Februari 2019 

Waktu   : 15.00-16.00 wib 

Tempat  : Sekertariat Wirawisata 

Kegiatan  : Wawancara, Observasi 

Peneliti melakukan observasi ke sekertariat wirawisata. Di awali dengan 

mengunjungi omah pasinoan dan paud yang sebagai salah satu menjalin jejaring 

dengan sekertariat wirawisata, dan merupakan lokasi berbagai kegiatan untuk 

pengujung jika ingin meihat kegiatan anak-anak paud. Karena saat itu sedang 

tidak ada pengunjung yang ke lokasi paud, jadi tidak ada aktivitas. Kemudian 

observasi dilanjutkan dengan mengunjungi bagian marketing yakni Mas Ad. 

Wawancara kemudian dilaksanakan di kantor sekertariat beliau tampak ramah dan 

menguasai terkait jejaring dan strategi yang dilaksanakan. Namun dipertengahan 

wawancara beliau menyambut pengunjung, dan wawancara dihentikan sementara 

waktu, karena pada hari ini padat pengunjung.  
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Catatan Lapangan 9 

Tanggal  : 14 Februari 2019 

Waktu   : 09.00-11.00 wib 

Tempat  : Sekertariat Wirawisata 

Kegiatan  : Wawancara, Observasi 

Hari ini peneliti melakukan wawancara dengan pengelola sekertariat, YN. 

Wawancara dilakukan sebagai pembanding dan pelengkap yang sebelum nya 

wawancara kepada AD. Karena kedua tersebut satu tim dalam bidang marketing 

dan pada hari tersebut pengunjung tidak begitu padat maka waktu wawancara 

cukup santai. Beliau banyak menjelaskan mengenai manfaat adanya jejaring di 

kelompok usaha sehingga dirasakan oleh pengelola dan masyarakat. Selain itu 

beliau juga menapilkan berberapa foto pengunjung, yang berbeda-beda memesan 

paket wisata. Agar data yang di peroleh maksimal saudara YN memberikan 

arahan kepada peneliti agar mewawancarai berberapa biro perjalanan yang datang 

agar data yang di peroleh tidak hanya terpaku pada pengelola wisata saja.   
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Catatan Lapangan 10 

Tanggal  : 15 februari 2019 

Waktu   : 10.00-11.00 wib 

Tempat  : sekertariat wirawisata 

Kegiatan  : Wawancara, Observasi 

Narasumber  : FD 

Jabatan  : Biro Perjalanan  

 

Hari ini ketika peneliti sedang beristirahat di kantin sekertariat wirawisata, dan 

kebetulan bertemu dengan FD yang merupakan salah satu biro perjalanan yang 

saat itu sedang berkunjung ke wirawisata. Beliau merupakan seorang anak muda 

yang bekerja di biro perjalanan. Sehingga peneliti bisa bertanya mengenai pola 

atau bentuk kerjasama yang dibangun dengan kelompok usaha wisata. Susana 

wawancara yang lebih hangat karena susasana kantin yang sepi dan hanya ada 

penjaga kantin wirawisata. Selain mendaptkan informasi dari FD peneliti juga 

mendaptkan informasi dari biro perjalanan lainnya.  
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Catatan Lapangan 11 

Tanggal  : 16 februari 2019 

Waktu   : 10.00-11.00 wib 

Tempat  : sekertariat wirawisata 

Kegiatan  : wawancara, observasi, dokumentasi  

Narasumber  : AK  

Jabatan  : biro perjalanan  

Untuk mengetahui hubungan jejaring antara biro dan wirawisata peneliti 

mendatangi AK yang sedang duduk santai menunggu wisatawa yang dibawai nya. 

Ak merupakan salah satu biro jasa perjalanan. Berberapa pertanyaan diajukan 

akan tetapi ada banyak yang belum terjawab, sehingga peneliti memutuskan untuk 

mewawancari di jam 11.00 setelah wisatawan yang beliau bawa sudah selesai 

makan siang.   
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Catatan Lapangan 12 

 

Tanggal  : 17 februari 2019 

Waktu   : 10.00-11.00 wib 

Tempat  : Sekertariat Kelompok Tani Sari Bumi 

Kegiatan  : wawancara, observasi, dokumentasi  

Narasumber  : WS  

Jabatan  : ketua kelompok tani sari bumi  

 

Peneliti melakukan wawancara kepada sekertaris kelompok usaha tani yakni 

Bapak MW, yang waktu itu sempat tertunda dikarenakan kesibukan beliau. 

Kemudian peneliti menyampaikan maksud dan tujun untuk mewawancarai beliau, 

tentang jejaring yang ada di kelompok usaha tani. Pak MW menyatakan bahwa 

terjalin nya jejaring sosial sesama kelompok tani, misal seperti dengan kelompok 

tani yang di kulonprogo membutuhkan bibit padi dan kami juga sering sharing 

sesama kelompok tani melalui media group wa. Berdasarkan hasil wawancara 

tersebut, peneliti mendapatkan profil kelompok tani.  
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Catatan Lapangan 13 

 

Tanggal  : 18 april 2019 

Waktu   : 10.00-11.00 wib 

Tempat  : Sekertariat Dewabejo 

Kegiatan  : wawancara, observasi, dokumentasi  

Narasumber  : WS dan AD  

Jabatan  : marketing dan administrasi 

 

Pada hari terebut peneliti melakukan wawancara dengan bagian marketing mas 

WS. Wawancara tersebut membandingkan hasil wawancara dengan marketing 

sekeratriat wisata lainya.  Beliau menjelaskan mengenai jejaring sosial yang 

beliau dapat dari mengikuti pelatihan, dan mengikuti komunitas-komuitas wisata 

dan perjalanan lainnya. Peneliti melakukan observasi untuk memenuhi data 

mengenai kepengurusan, selain itu juga mengambil dokumentasi berupa foto di 

sekertariat dan arsip sertifikat pengelola wisata.  
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LAMPIRAN 5. CATATAN WAWANCARA  

Catatan Wawancara 1 

Identitas Informan 
Nama : BG  
Usia  : 53 Tahun 
Jabatan : Ketua Kelompok Wisata Dewabejo 
Waktu : 20 Februari 2019, Pukul 09.00-10.30  
Lokasi  : Sekertariat Dewabejo  
 
PN : sudah berapa lama saudara bekerja sebagai pengelola kelompok 

wisata goa pindul?  
BG  :  mulai tahun 2010 mbk, dari awal berdirinya goa pindul dewabejo.  
PN  : apakah dengan kehadiran pengunjung yang beragam daerah justru 

ada perubahan dari budaya di desa bejiharjo? 
BG : ngga mbk justru, disini kami juga menampilkan atau memberi hiburan 

para pengunjung dengan potensi budaya yang dimiliki desa bejiharjo salah 
satu nya yakni gejlog legusng, tergantung apa permintaan dari pengunjung 

PN :bagaimana perubahan perekonomian masyarakat desa bejiharjo 
setelah ada nya desa wisata?  

BG : dengan bertambah nya kelompok usaha di desa justru membuka peluang 
untuk masyarakat setempat mbk, misal yang tadi nya bekerja di kota, jauh 
dengan keluarga, setelah ada nya goa pindul, ada yang pulang untuk 
mengembangkan potensi desa nya. Kemudian ada yang dulu nya hanya 
bekerja sebagai buruh bangunan, sekarang bertambah kalau di waktu 
kosong bisa sebagai pemandu. Dengan begitu bertambah keuangan nya 
mbk. Dulu pendapatan hanya 700 ribu-1 juta, setelah adanya obyek wisata 
pendapatan mereka bertambah karena bertambah nya juga peluang kerja 
mbk. 

PN  : bagaimana peran pengelola wisata dalam jejaring sosial pada 
kelompok usaha? 

BG  : disini kami yang pertama menerapkan sistem pelayanan untuk tamu nya, 
sesuai dengan kebutuhan tamu. Kemudian fasilitas, saya yakin dengan 
pelayanan jejaring individu atau organisasi bakal tetap bertahan. 
selanjutnya bagi mengikuti komuitas-komunitas wisata di luar yogyakarta, 
agar wisata goa pindul itu sendiri banyak dikenal oleh wisatawan luar 
maupun dalam. Jadi saya sebagai ketua dari awal sampe sekarang harus 
menambah ataupun memperluas pertemanan mbk, nah dari situ kan sudah 
muncul jejaring nya mbk, walapun dalam bentuk pertemanan atau 
komunitas tadi. 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.   

PN  : siapa yang terlibat dalam organisasi ekonomi kelompok usaha dalam 
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pengelolaan wisata goa pindul? 
BG  : disini merata yang terlibat dari masyarakat desa bejiharjo, karena sebagai 

proses pemberdayaan jika melibatkan masyarkat bejiharjo dari potensi 
alam nya. 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.  

PN  : bagaimana pola jejaring sosial yang dilakukan pelaku wisata di 
dewabejo? 

BG  : pola jejaring ata hubungan jejaring iya karena pertemanan, ikatan 
persaudaraan, hubungan tetangga, dan ada juga yang ingin mendukung 
kemanjuan dari kelompok wisata itu sendiri mbk 

PN  : bagaimana proses interaksi kelompok wisata di desa bejiharjo?  
BG  : alhamdulillah interaksi dengan pengelola dan masyarkat desa bejiharjo 

baik, sesama anggota komunikatif, saling tolong menolong. Kalau sesama 
kelompok wisata juga intraksinya berjalan dengan baik, misal kelompok 
wisata dewabejo kekurangan pelampung, pinjam dengan kelompok wisata 
yang kira-kira tidak terlalu ramai pengunjung.  

PN  : apa peran pelaku usaha dalam mengembangkan jejaring sosial di 
sebuah kelompok usaha?  

BG : sebagai pengawas, penlindung dan penggerak sebuah usaha, peran untuk 
menjalin sebuah hubungan dengan orang untuk mendaptkan peluang dan 
informasi, 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. 

PN  : bagaimana bentuk hubungan pengelola kelompok usaha dengan 
masyarakat desa bejharjo? 

BG : 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 

PN  : bagaimana jaringan terbentuk di kelompok wisata antar sekertariat 
lainnya maupun pihak terkait desa bejiharjo?   

BG  : pasti nya berawal dari ada nya komunikasi, dan saling menguntungkan 
kemudian kita ada kerjasama, salah satu nya kerjasama dengan masyarakat 
sekitar. Misal terbentuknya jejaring dari masyarakat itu seperti ada 
masyaarakat yang pintar menjahit kita manfatkan untuk membuat 200 
pelampung selain itu untuk memberdayaakan kemampuan masyarakat 
sekitar, contoh lainnya seperti masyarakat memiliki mobil angkutan 
kemudian kita pekerjakan disini. Selanjutnya dalam kepemanduan, itu kita 
juga menjalin kersama dengan tim sar, dan pemerintah pariwisata untuk 
membuat pelatihan untuk pemandu, karena itu penting untuk wisata yang 
air seperti di goa pindul ini, jadi kami menjalin kerjasama dengan mereka 
juga. Kemudian untuk ibu-ibu nya yang pintar masak itu juga kami 
pekerjakan untuk menjual makanan seperti bakso, mie ayam, itu semua 
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kembali lagi untuk masyarakat. Kalau kerjasama dengan pihak eksternal 
itu seperti hotel neo, agent travel, biro-biro perjalanan daerah jawa timur, 
jawa barat, jawa tengah, jakarta, kalimantan, karena kita punya grup dialog 
di wa dengan biro-biro perjalanan, kemudian dengan bank bri juga mbk, 
sistem nya ini simpan pinjam, jadi merata kerjasama nya bentuk secara 
horizontal kenapa, ya karena tujuan nya sama, saling menguntungkan satu 
sama lain, selain itu dengan perusahan-perusahan yang sudah sering kesini 
contohnya seperti perusahan air minum Lie Mineral yang membuat gapura 
besar itu dan dari Teh Javana. Tetapi kami sistem kerjasama nya tidak 
menggunakan MoU.  

PN  : bagaimana peran kontribusi jejaring terhadap kelompok wisata di 
desa bejiharjo?                                                                                                                                                

BG  : banyak mbk, kelompok usaha kita menerapkan dan mengembangkan 
jejaring mulai dari media, dengan kita mengembangkan jejaring melalui 
media wisatawan lokal maupun mancan negara bisa melihat dari gambar 
wisata goa pindul dengan begitu bisa meningkatka pengunjung, dan dari 
individu atau instantsi lain untuk menjalin kerjasama. Jadi denga begitu 
secara tidak langsung usaha kita tetap berkembang dan eksis jika 
menerapkan jejaring. Entah itu dari komunitas wisata, biro perjalanan atau 
mayarakat desa bejiharjo itu sendiri.  

PN  : bagaimana proses belajar terkait jejaring pada kelompok usaha 
wisata di desa bejiharjo?  

BG  : terkait proses belajar awal-awal kami merintis itu, dari yang tadi nya 
mata pecaharian nya petani saja, kemudian untuk berpindah atau tambahan 
mata pencaharian itu kami belajar terkait jejaring hanya bagian informal 
dari keluarga atau masyarakat sekitar bejiharjo saja. Masih belum 
berkembang dan luas mbk. Selanjutnya kami memperkenalkan wisata goa 
pindul dewabejo itu awal nya membuat pamflet, kemudian kami sebar, 
mulai dari masyarakat desa bejiharjo dulu, seketika masyarakat ditanya 
sudah bisa menjawab dengan wisata goa pindul itu mbk masuk nya secara 
gratis, selanjut nya kami tawarkan ke sekolah-sekolah. Kemudian mulai 
tahun 2012 bagian marketing kami mengikuti berapa komunitas, dan 
pelatihan terkait jejaring melalui media dan komunitas bio-biro perjalanan, 
untuk lebih detailnya bisa langsung ditanyakan bagian marketing nya, 
bagaimana pengelaman belajar mbk.  

PN  : melalui apa proses belajar terkait jejaring dikelompok usaha? 
Bg  : belajar hal-hal yang baru untuk mengembangkan jejaring itu sendiri 

dengan mengikuti pelatihan dari dinas pariwisata, mengikuti komunitas-
komunitas wisata se-yogyakarta dan ada juga belajar melalui media 
internet, jadi belajar sendiri mbk. 

PN  : bagaimana tahapan proses belajar terkait jejaring di kelompok 
wisata desa bejiharjo?  

BG  : proses nya pertama jelas kami mendapatkan info terkait jejaring, atau hal-
hal yang baru itu salah satu nya dengan kami mengikuti pelatihan. Awal 
nya kami memperkenalkan wisata goa pidul lewat pamflet, tapi sekarang 
kami sudah melalui media sosial mulai dari web, instagram, wa, facebook. 
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Terkait jejaring antar individu dengan kelompok lain nya itu dari 
mengikuti event-event di pariwisata yogyakarta atau luar kota mbk, contoh 
nya event pameran wisata. Kalau bagaimana tahapan nya bisa langsung 
tanyakan dengan bagian marketing saja dengan mas AS dan WS  

PN  : apa strategi selama mengembangkan kapasitas jejaring oleh 
kelompok wisata? 

BG  : tetap dengan mengikuti komunitas-komunitas wisata seluruh yogyakarta, 
dan luar yogyakarta. Mengikuti pelatihan, pertemuan kepada biro 
perjalanan, dan melalui media sosial. Seperti instagram, web, facebook, 
dan wa. Dengan begitu kita mendapatkan info terbaru dan mejalin 
komunikasi dengan baik. Oleh karena itu jejaring akan bertambah luas.  

PN  : bagaimana proses strategi mengembangkan jejaring sosial oleh 
kelompok wisata di desa bejiharjo?   

BG  : awal nya kita buat leaflet, kemudian kita tawarkan ke sekolah-sekolah, 
kemudian dinas pendidikan, dan biro perjalanan, jelas startegi paling 
utama dari kita yakni sistem pelayanan yang baik untuk pengunjung, kita 
memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan keinginan tamu. Oleh 
karena itu dari hasil pelayanan yang baik itu pasti dia akan membuat 
jejaring sendiri dari mereka bercerita kepada saudara nya, teman nya. 
Dengan begitu jejaring akan terbentuk dengan sendirinya, karena ada nya 
tujuan yang sama dan saling menguntungkan dengan Mengikuti travel 
dialog.  

PN  : apa faktor-faktor pendukung pembentukan strategi terkait jejaring 
pada kelompok wisata di desa bejiharjo?  

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.  

PN  : apa bentuk startegi pada kelompok usaha di desa bejharjo?  
BG  : bentuk startegi antar kelompok jelas menjalin komunikasi yang baik 

dulu. Kemudian kita melibatkan diri dalam kegiatan desa maupun forum 
atau komunitas wisata. Selanjut nya kembali lagi pada pelayanan, itu 
bentuk startegi kami mbk, contoh dari pemdau kita terapkan satu pemandu 
untuk 7 orang wisatawan. Dengan cara meningkatkan komunitas yang tadi 
nya sekabupaten saja akan tetapi berubah menjadi seprovinsi, setingkat 
nasional  

PN  : apa saja layanan yang diberikan kelompok wisata kepada 
pengunjung?  

BG  : disini kami memberikan pelayanan wisata berupa cave tubing, outbound, 
rafting oyo, crew penjemput yang akan mengawal dari jalan raya sampai 
kantor, fasilitas mulai dari tempat makan, sholat, kamar mandi dan lain 
sebagainya, tempat parkiran yang luas.  

 

 



282 
 

Catatan Wawancara 2 
Identitas Informan 
Nama : AS  
Usia  : 25 Tahun 
Jabatan : Marketing Kelompok Wisata Dewabejo 
Waktu : 21 Februari 2019, Pukul 13.00-14.00 
Lokasi  : Sekertariat Dewabejo  
 
PN : sudah berapa lama saudara bekerja sebagai pengelola kelompok 

wisata goa pindul?  
AS  : dari awal berdiri nya dewabejo, tahun 2010. Berawal dari kelompok 

masyarakat disini mbk.  
PN :bagaimana kondisi desa bejiharjo sebelum adanya kegiatan 

pengelolaan kegiatan wisata?  
AS  :iya dulu nya banyak masyarakat desa yang terutama pemuda desa 

bejiharjo merantau ke kota mbk, karena dulu mata pencaharian nya hanya 
di bidang pertanian, buruh bangunan, dagang, tentu nya berkurang mb. 
Kemudian setelah adanya wisata masyarakat berpartisipasi untuk 
mengembangkan wisata, bentuk dari partisipasi nya yakni membantu 
mengelola wisata, dengan memnuhi kebutuhan pengunjug, misal nya dulu 
ada yang berdagang sampe merantau ke kota, sekarang bisa berdagang 
bakso di sekitar wisata, ada yang sebagai pemandu. Dulu kan di sini 
terkenal nya dengan kekeringan dan kekurangan air, namun dibagian 
bawah ini ada potensi alam, yakni goa pindul.  

PN :apa saja potensi yang dimiliki oleh desa bejiharjo?  
AS  :ada potensi alam nya, kelompok sadar wisata, kelmpok tani ini kelompok 

yang paling tua di desa bejiharjo mbk, kelompok kerajinan, kelompok 
budaya, dan ternak 

PN :apakah ada perubahan mata pencaharian?  
AS  :ada mbk, yang awal nya merantau ke kota sekarang udah bekerja di desa 

sendiri untuk mengembangkan potensi desa, bisa dekat dengan keluarga, 
sekarang bekerja di sekertariat wisata sebagai pemandu. Saya juga mbk 
yang awal nya bekerja di kota yogyakarta sekarang balik ke desa untuk 
berpartisipasi pengelolaan wisata ini mbk. 

PN :apakah terdapat peningkatan pendapatan masyarakat desa 
bejiharjo?  

AS  : ada mbk, yang tadi nya bekerja hanya sebagai buruh tani atau buruh 
bangunan. kalau waktu di kelompok tani sehari pendapatan nya mencapai 
45.000 per hari, ketika bertambah sebagai pemandu wisata mencapai 
50.000 sampai 350.000 perhari tergantung datang nya tamu pada hari itu, 
jika perbulan pencapian nya 2 juta sampai 4 juta sekarang mbk. Kalau dulu 
sebelum ada nya kelompok wisata perbulan pencapaian 700.000 sampai 
1,5 jt. 

PN  : bagaimana peran pengelola wisata dalam jejaring sosial pada 
kelompok usaha? 

AS  : untuk meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan ekonomi 



283 
 

keluarga, oleh karena itu untuk memperluas jejaring secara informal dulu 
kita harus membangun kepercayan kepada masyarakat yang tujuan nya 
sama dengan kita yakni mengembangkan potensi desa bejiharjo. Dengan 
adanya kepercayaan satu sama lain terbentuk lah jejaring itu dengan 
berlandaskan norma atau nilai yang sudah di sepakati bersama.  

PN  : bagaimana hubungan sosial budaya yang dijalani oleh pelaku usaha 
dengan pengunjung dan sesama anggota kelompok?  

AS  : karena kami disini mementingkan pelayanan yang bagus kepada 
pengunjung, jadi setiap pengelola wisata wajib memberikan pelayanan 
yang baik. Misal dari pemandu harus bersikap ramah, sopan santun dan 
membina hubungan yang akrab. Hungan sosial dengan sesama anggota 
baik mbk. Terkait budaya justru dengan kedatangan pengunjung dari luar 
yogyakarta, kami memperkenalkan budaya disini mbk, mulai dari tarian, 
gejlog lesung dan lain sebagainya tergantung permintaan pengunjung.  

PN  : apa peran jejaring sosial untuk sebuah kelompok usaha ? 
AS  : 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 

PN  : apa yang saudara ketahui mengenai kelompok usaha wisata di desa 
bejiharjo ?  

AS  : ya itu kelompok wisata dewabejo ini sebagai wadah untuk 
memberdayakan masyarakat, meningkatkan taraf ekonomi setiap keluarga. 
Karena dulu sebelum ada nya wisata goa pindul ini mayoritas pola pikir 
masyarakat desa bejiharjo bertransmigrasi dan mata pencaharian nya 
hanya sebagai petani. Oleh karena itu dengan adanya kelompok wisata ini 
justru sebalik nya banyak masyarakat yang sudah kembali ke kampung 
halaman nya dekat dengan keluarga nya, memanfaatkan potensi yang ada, 
dan mendapatkan mata pencaharian baru. Karena prinsipnya kami 
mengembangkan potensi lokal ini kembali untuk masyarakat desa 
bejiharjo sendiri.  

PN  : siapa yang terlibat dalam keanggotaan kelompok usaha dalam 
pengelolaan wisata goa pindul? 

AS  : dari masyarakat desa bejiharjo. 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 pembuatan saran dan prasarana kelompok seperti 
pembuatan gapura.  

PN  :siapa yang terlibat dalam organisasi ekonomi pada pengelolaan 
wisata goa pindul?  

AS  :perusahaan minuman bentuk kerjasama nya itu membuat gapura, tempat-
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tempat jualan makanan, bank bri bentuk kerjasama dalam bentuk simpan 
pinjam, bumdes, dinas pariwisata, komunitas-komunita untuk 
mendapatkan informasi terkait peluang.  

PN  : bagaimana proses interaksi kelompok wisata di desa bejiharjo?  
AS  : intraksi kami dengan masyarakat desa bejiharjo berjalan dengan baik, 

karena merata yang bekerja disini itu masyarakat desa bejiharjo sendiri, 
jadi kami sering bertemu di tempat kerja, ketika ada perkumpulan sesama 
kelompok kumpul arisan atau kumpul kegiatan desa.  

PN  : bagaimana jejaring terbentuk di kelompok wisata antar sekertariat 
lainnya maupun pihak terkait desa bejiharjo?   

AS  : jaringan terbentuk karena tujuan yang sama, saling menguntungkan satu 
sama lain, maka tumbuhlah rasa percaya satu sama lain mbk, dengan 
terbentuk nya itu jejaring akan terbentuk nya dengan sendirinya mbk, baik 
itu karena ada nya ikatan sauadara atau perteman dan dengan organisasi 
lainnya. Kemudian setelah ada nya kerjasama tadi barulah kami memlihara 
agar tetap harmonis dalam bentuk nilai-nilai atau aturan seperti saling 
menghargai, tolong menolong. Dengan begitu jejaring dari pihak luar tidak 
segan untuk bekerjasama dengan kita. Misal dengan kelompok dewabejo 
dengan tim sar kabupaten itu bentuk kerjasama nya pemberian pelatihan 
untuk pemandu, kemudian dengan perusahaan teh gelas, kerjasama dalam 
bantuan pembentukan gapura dewabejo.  

PN  : apa saja bentuk hubungan kerjasama yang terjalin antar kelompok 
maupun pihak yang terkait? 

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 
.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 
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buat seperti blife cave tambing. 
PN  : bagaimana peran kontribusi jejaring terhadap kelompok wisata di 

desa bejiharjo?                                                                                                                                                
AS  : jelas peran kontribusi jejaring pada kelompok itu untuk mengembangkan 

kelompok wisata yang lebih maju, memperluas relasi, atau jaringan 
kerjasama baik sesama anggota kelompok, sesama kelompok wisata, 
individu maupun organisasi yang terkait.  

PN  : bagaimana proses belajar terkait jejaring pada kelompok usaha 
wisata di desa bejiharjo?  

AS  : awal berdiri nya sekertariat dewabejo, saya belajar nya sendiri mbk 
dengan melihat youtube di internet. Belajar dengan teman, bagiaman 
membangun jejaring pada bisnis berbasis wisata. Kemudian saya buat 
pamflet untuk ditawarkan ke dinas pendidikan dan sekolah-sekolah, 
kemudian zaman dulu kan media sosial baru facebook aja mbk , jadi saya 
setiap hari share foto-foto goa pindul di facebook foto yang bagus. 
Selanjutnya mulai tahun 2011 mulai ada pelatihan dan dinas pariwisata, 
dan kami mengikuti forum-forum diskusi pada biro perjalanan di luar kota 
yogyakarta, mengikuti pameran wisata keluar pula jawa seperti 
kalimantan, untuk menawarkan pesona goa pindul, bergabung di grup 
dialog pada biro perjalanan. Pada tahun 2012 mulai kami mengeluti di 
media sosial seperti instagram, web, wa. Kalau sekarang alhamdulillah 
sudah belajar terkait jejaring kejenjang yang lebih tinggi, seperti mengikuti 
komunitas marketing se yogyakarta, hotel dan lain sebagainya. Yang 
terpenting itu bagaimana kita berkomunikasi yang baik dan memberikan 
pelayanan terbaik kepada relasi kita mbk. 

PN  : melalui apa proses belajar terkait jejaring dikelompok wisata? 
AS  : awal-awalnya dulu yang belajar lewat internet mbk, facebook. Kemudian 

saya belajar dengan teman saya yang sudah berpengalaman lebih dulu dari 
saya.  Tahun 2013 saya mengikuti pelatihan dari dinas pariwisata, dan 
sekarang saya belajar sendiri dan mengikuti komunitas-komunitas wisata 
seyogyakarta.  

PN  : apa sumber belajar terkait jejaring sosial di dewabejo?  
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 

PN  : bagaimana tahapan proses belajar terkait jejaring di kelompok 
wisata desa bejiharjo?  

AS  : awal nya kami belajar sendiri mbk, kami melibatkan masyarakat desa 
bejiharjo, bermula menerapkan jejaring informal terlebih dahulu kepada 
tetangga, sahabat atau kerabat. Misal ada teman saya yang memiliki mobil 
untuk angkutan wisatawan, jadi kami pekerjakan di wisata dewabejo. 
Kemudian awal-awal merintis goa pindul wajib untuk masyarakat desa 
bejiharjo masuk wisata goa pindul secara gratis, untuk apa, agar 
masyarakat desa bejiharjo bisa menceritakan dengan saudara nya yang 
berada diluar desa bejiharjo, untuk menarik wisatawan luar. Selanjut kami 
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buat pamflet, akan tetapi bagi saya buat pamflet sekarang sudah kurang 
efektif, karena sekarang wisatawan atau biro perjalanan lebih mencari 
refrensi kunjungan wisata melalui web, instagram dan facebook. Melihat 
ulasan diweb, semakin ranting nya terteinggi di goggle semakin web kami 
di awal pencarian. kami belajar terkait jejaring melalui media sosial, 
pelatihan dan komunitas-komunitas wisata, kalau kita gak membaca situasi 
peluang di pasar atau mengikuti nya, saya yakin wisata air seperti goa 
pindul ini 5 tahun paling lama eksistensi nya. Tetapi dengan kami tetap 
mengembangkan fasilitas, jejaring sosial tadi makan wisata akan semakin 
berkembang dan eksis.  

PN  :apa yang memotivasi saudara menerapkan jaringan sosial di 
kelompok dewabejo? 

AS  :saya termotivasi karena bagi saya itu sebuah kebutuhan mbk, peluang 
kalau kita menjalin jejaring sosial dengan pihak-pihak lain. Termotivasi 
dari saya melihat wisata-wisata yang berkembang lebih baju, saya sering 
lihat di youtube, konten-konten wisata kaya di australia itu.  

PN  : apa bentuk startegi pada kelompok usaha di desa bejharjo?  
AS  : mengembangkan jaringan usaha, pemasaran dan menjalin kemitraan, 

mendekatan usaha sejenis dalam satu wilayah geografis, karena kami 
berharap mampu bersaing dan memiliki keunggulan yang kompetitif. 
Selanjutanya mengembangkan sumber daya manusia nya dengan cara 
memberikan pelatihan dan pengalaman yang baru. Dan promosi di luar 
daerah.  

PN  : sejauh mana saudara memanfaatkan jejaring sosial untuk 
berkomunikasi dengan konsumen atau pengunjung?  

AS  : karena saya kerja di bidang marketing, jelas saya memantau media sosial, 
berkomunikasi dengan pengunjung itu kira-kira bisa dari 24 jam mbk. 
Karena memang itu tugas dari bagian marketing. Jadi kami harus sering-
sering lihat whatssapp, facebook, web, intagram. Karena kalau melakukan 
kerjasama dengan biro jasa diluar daerah jogja, kami menggunakan media 
sosial koordinator nya mbk.  

PN  : bagaimana strategi selama mengembangkan kapasitas jejaring oleh 
kelompok wisata? 

AS  : pertama kami membangun relasi dan jaringan kerja melalui berbagai 
macam media. 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.  

PN  :apa bentuk-bentuk startegi pada kelompok wisata dewabejo? 
AS  :berkolaborasi dengan kelompok wisata lainnya dalam hal ini wujud 

strategi dengan membentuk pokdarwis mbk, berkoordinasi untuk 
pengunjung,  dan saling membantu dalam hal pinjam, contohnya seperti 
misal pelampung kurang karena pengunjung hari itu ramai, kadang kami 
pinjam dengan kelompok wisata lainnya mbk.  

PN  : apa faktor-faktor pendukung pembentukan strategi terkait jejaring 
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pada kelompok wisata di desa bejiharjo?  
AS  : mudah mengakses jejaring melalui media sosial, ada nya komunitas 

dengan tujuan yang sama, dan kepentingan yang sama. Dan sumber daya 
manusia yang ingin terus belajar.  

PN  : apa faktor kendala dalam kelompok wisata dewabejo?  
AS  : Disini, kendala yang kami alami banyak mbk, salah satu nya sulitnya 

birokrasi pemerintahan setempat, lemahnya sumberdaya manusia, masih 
kewalahan menangani banyak nya pengunjung, jadi masih kekuarngan 
anggota dan kurangnya modal, jadi selama ini modal nya secara swadaya 
masyarakat setempat mbk. 
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Catatan Wawancara 3 
Identitas Informan 
Nama : GN 
Usia  : 42 Tahun 
Jabatan : Pemandu 
Waktu : 22 Februari 2019, Pukul 09.00-10.00 
Lokasi  : Sekertariat Dewabejo  
 
PN : sudah berapa lama saudara bekerja sebagai pengelola kelompok 

wisata goa pindul?  
 GN  : dari tahun 2013 mbk sampe sekarang tahun 2019 
PN  : bagaimana saudara memperkenalkan kelompok wisata tempat 

saudara bekerja kepada saudara, teman, keponakan atau keluarga 
yang berada luar desa bejiharjo? 

GN  : biasanya saya posting foto-foto goa pindul lewat media seperti wa, 
instagram mbk, kemudian rincian fasilitas pelayanan nya juga saya post, 
terkadang ada teman yang tanya dan berkunjung setelah melihat foto-foto 
yang saya share di media sosial mbk.  

PN :bagaimana kondisi desa bejiharjo sebelum adanya kegiatan 
pengelolaan kegiatan wisata?  

GN  : dulu desa bejiharjo terkenal desa yang kekeringan, susah air mbk. 
Mayoritas masyarakat nya di sini mata pencaharian nya pertanian, buruh 
bangunan, dagang dan ngajar. Tapi berubah pada tahun 2010 untuk 
mengembangkan potensi goa pindul sebagai wisata. dengan begitu adanya 
peningkatan pedapatan perekonomian masyarakat, mulai sejahtera mbk. 
Kenapa saya bilang sejahtera karena adanya kesadaran masyarakat untuk 
maju mensejahterakan desa, lebih sadar penting nya pendidikan.  

PN :apa saja potensi yang dimilki oleh desa bejiharjo?  
GN  :wah, alhamdulillah banyak mbk mulai dari potensi alam nya, potensi 

budaya nya yang masih dijaga, kerajinan nya, kelompok pertanian, kali 
oyo 

PN :apakah terdapat peningkatan pendapatan masyarakat desa 
bejiharjo?  

GN  :iya ada mbk, semakin tahun ada peningkatan pendapatan. Dulu sebelum 
ada nya wisata goa pindul, saya bekerja sebagai buruh bangunan, dulu 
kalau bangunan itu bersih pendapatanya 800 ribu mbk. Sekarang sebagai 
kerja di goa pindul pendapatan bersih sebulan 1,700.000 sampai 2 juta.  

PN  : bagaimana interaksi saudara dengan anggota kelompok wisata 
dewabejo?  

GN  :alhamdulillah baik mbk, hubungan kami disini harmonis bagi kami 
tetangga, teman kerja, sudah keluarga kedua, sering ketemu. Diluar kerja, 
maupun dalam kerja. Kalau ada anggota yang perlu bantuan dalam hal 
kerja, tempat saya gak terlalu rame ya dibantu mbk, saling tolong 
menolong satu sama lain.  

PN  : bentuk pertemuan yang seperti apa yang sering dilakukan pada 
kelompok wisata? 
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GN  : sebulan sekali itu pasti ada pertemuan sejenis arisan gitu mbk, tapi 
sekalian ada evaluasi kerja selama sebulan itu mbk. Biasanya ada masukan 
untuk masing-masing bidang.  

PN  : upaya apa yang suadara lakukan dalam meningkatkan promosi 
untuk meningkatkan pengunjung ?  

GN  : sebenarnya itu sudah bagian nya marketing, tapi karena saya sekertaris 
jadi saya ikut andil dalam membuat konten di web juga, balas chat dari 
pengunjung, atau balas komentar dari pengunjung dan kadang setelah 
pengunjung datang ke wisata, itu saya minta untuk mengisi penelian di 
web review kunjungan mbk. Selebihnya itu sudah tugas marketing mbk. 
Terus kalau  

PN  : bagaimana bentuk kerjasama kelompok dewabejo dengan organisasi 
lainnya? 

GN : kerjasama dengan kelompok wisata seperti dengan wirawisata, 
pancawisata dan lainnya bentuk kerjasama nya kaya koordinasi untuk 
pengaturan pengunjung, kemudian kaya misal di dewabeo lagi rame 
pengujung terus kekurangan pelampung atau ban, itu kami pinjam dulu ke 
kelompok wisata yang masih ada stok pelampung begitu juga sebaliknya. 
Kerjasama dengan pemerintah desa dan dinas pariwisata seperti dalam 
pelaksanaan pelatihan.  

PN : bagaimana bentuk pola interaksi dengan sesama anggota kelompok 
dewabejo?  

GN : komunikasi yang dibangun harus efektif, 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 

PN  : bagaimana bentuk kerjasama kelompok usaha dengan masyarakat 
di desa bejiharjo?  

GN : 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 

PN  :bagaimana proses belajar terkait jejaring sosial pada kelompok 
dewabejo? 

GN :proses belajar yang saya jalani ini dari teman, sesama anggota mbk, 
karena pelatihan kalau tentang media atau jaringan itu biasanya bidang 
marketing, dan sekertaris. Nanti kalau teman-teman sudah selesai pelatihan 
baru kami di beritahu, ilmu yang didapat. Selebihnya belajar dari teman 
dan internet mbk, terus biasanya kan kami juga punya teman di grup, 
teman sesama kerja di pariwisata. Kalau pelatihan yang pernah saya ikuti 
itu pelatihan pemanduan, dan pelatihan bahasa inggris untuk pemandu.  
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PN  :apa yang memotivasi saudara belajar dan menerapkan jaringan 
sosial?  

GN : kalau menurut saya, yang saya alami itu ya mbk, jelas kita mendaptkan 
informasi yang baru terkait mengembangkan wisata, terus peluang untuk 
mempromosikan wisata kita pada biro perjalanan, travel. Yang memotivasi 
saya ya karena adanya peluang, dan pengetahuan baru, keuntungan itu tadi 
mbk. Kalau pengunjung banyak yang dateng jelas pendapatan kami dan 
desa bertambah mbk.  

PN  :apakah saudara pernah mengikuti pelatihan? Proses belajar yang 
seperti apa yang pernah saudara jalani?  

GN : pelatihan sebagai pemandu, 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.  

PN : bagaimana pengalaman saudara setelah mendapatkan pelatihan dan 
sharing dengan teman? 

GN : awalnya saya belajar melalui internet lihat bagaimana cara sebagai 
pemandu, kemudian pertama setelah mendapatkan pelatihan pemikiran 
saya makin 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.  

PN :bagaimana startegi mengembangkan kapasitas jejaring sosial 
menurut saudara?  

GN : kalau yang saya jalani ya mbk, bentuk saya mengmbangkan jejaring itu 
dengan kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk pengunjung dan 
biro perjalanan, kenapa saya bilang begitu, kan kalau pelayanan kita 
bagus. Nanti pasti mereka dateng lagi atau mereka bakal kasih 
rekomendasi ke saudara, kerabat, atau teman nya untuk berkunjung ke 
wisata goa pindul.  

PN :apa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam 
mengembangkan startegi jejaring sosial di kelompok dewabejo? 

GN :pendukung nya itu adanya sumberdaya manusia yang ingin menjalani nya 
mbk, akses untuk menjalin komuikasi dengan teman kita, sarana dan 
prasarana. Penghambatnya itu kalau mau menjalin jejaring pada pihak 
ekternal atau donatur luar itu kita kurang nya informasi mbk.  
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Catatan Wawancara 4 
Identitas Informan 
Nama : WS 
Usia  : 32 Tahun 
Jabatan : Anggota Sekertariat Dewabejo 
Waktu : 23 Februari 2019, Pukul 09.00-10.00 
Lokasi  : Sekertariat Dewabejo  
 
PN  :sejak kapan saudara bekerja di kelompok wisata dewabejo?  
WS :mulai dari awal terbentuk nya sekertariat dewabejo mbk, tahun 2010.  
PN  :menurut saudara bagaimana kondisi desa bejiharjo sebelum adanya 

pengelolaan wisata goa pindul?  
WS :kondisi masyarakat dulu banyak yang merantau mbk, termasuk saya juga. 

Saya dulu merantau ke kota untuk bekerja. Karena dulu kerja disini kalau 
ngga petani, ternak dan dagang. Setelah ada nya pengelolaan wisata goa 
pindul itu saya pulang ke desa untuk memajukan desa sendiri dan gak jauh 
juga dengan keluarga. 

PN  :apakah terdapat perubahan mata pencaharian pada msyarakat desa 
bejiharjo?  

WS :ada mbk, dulu kan ada yang bertani dan membuat kerajinan. Setelah ada 
nya wisata goa pindul pindah ke wisata. tapi tidak semua beralih ke wisata, 
masih ada yang tetap mengembangkan pertanian, dan kerajinan. Yang 
merantau pulang kembali desa untuk memajukan desa. 

PN  :apakah terdapat peningkatan pendapatan masyarakat desa 
bejiharjo? 

WS :iya ada mbk, awal dibentuknya wisata ini masih belum rame, masih 
merintis. Tapi kita tetap mempromosikan. Akhirnya tahun 2010 mulai 
rame sampe tahun 2015 itu pendapatan nya yang tadi nya hanya 1juta, 
sekarang bisa sampe 2juta sampai lebih mbk. Apalagi yang bekerja 
sebagai pemandu, dan kalau ada yang borongan bangunan ikut kerja juga, 
jadi pendapatan nya doubel mbk. Wujud nya apa dulu belum punya hp 
android sekarang sudah punya, dulu belum punya kendaraan, sekarang 
sudah ada walapun motor tahun lama, tapi setidaknya ada wujudnya. Dulu 
susah untuk sekolah sekarang mudah mbk. 

PN  :bagaimana kondisi sosial budaya masyarakat sebelum dan sesudah 
adanya kegiatan wisata di desa bejiharjo? 

WS :ada bedanya mbk, dari dulu sampe sekarang masih kami jaga budaya sini 
mbk, misal kaya bersih sungai, masyarakt yang memiliki sifat tolong 
menolong disini, ketika ada tetangga atau warga desa yang meiliki hajatan, 
kita dateng bantu rewang. Mulai dari tarian, gejlog lesung, jaranan, itu 
sudah ada di desa bejiharjo mbk. Itu kan potensi juga mbk, dengan gitu 
kami juga menampilkan tarian gejlong lesung kalau ada acara dari dinas 
pertanian, atau pengunjung. Jadi bedanya yang dulu hanya bisa di nikmati 
sesama daerah, sekarang bisa di rasakan dan nikmati oleh orang yang dari 
luar daerah jogja mbk.  

PN  :siapa yang terlibat dalam organisasi ekonomi pada pengelolaan 
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kelompok dewabejo? 
WS :bumdes, pemerintah desa, dinas pariwisata, bank, masyarakat desa 

bejiharjo, perusahaan 
PN  :bagaimana kapasitas jejaring di kelompok wisata dewabejo? 
WS :kontribusi atau kemampuan anggota kelompok dalam berjejaring cukup 

baik mbk tapi kami masih belum bisa menjalin jejaring dengan donatur. 
Kalau menjalin jejaring dengan pihak pemerintah desa, pemerintah 
kabupaten, masyarakat desa, biro perjalanan sudah berjalan mbk. 
Berkomitmen dalam membengun jejaring. Kalau penguatan dalam 
berjejraing nya dengan cara berkmpul tiap bulan sekali mbk, bentuk arisan 
mbk. 

PN  : menurut saudara bagimana peran jejaring sosial dalam kelompok 
usaha?  

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. 

PN  : bagaimana proses interaksi dan komunikasi di kelompok usaha 
dewabejo?  

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 

PN :dengan siapa saja kelompok dewabejo membangun jejaring?  
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 

PN : bagaimana membangun startegi jejaring pada kelompok dewabejo?  
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.  

PN :apa bentuk-bentuk startegi pada kelompok dewabejo?  
WS :yang seperti yang tadi saya bilang mbk, berkolaborasi dengan sesama 

pelaku usaha, biro perjalanan, hotel, pameran wisata di daerah luar 
yogyakarta. Mengembangkan sarana dan prasaranan dengan menjalin 
mitra dengan yang punya modal mbk pemerintah pariwiata, bank, dan 
sisttem sawadaya masyarakt, dan tentun nya dengan mempromosikan 
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melalui media sosial, web, instagram, menurut saya sama semua sih mbk 
PN :apa faktor pendukung dan penghambat mengembangkan startegi 

terkait jejaring pada kelompok dewabejo?  
WS :ada nya sumber daya manusia, saran prasarana yang mudah, dan akses 

media sosial yang mudah di jalani. Tapi kami disini masih kurang 
mendapatkan pelatihan terkait mengembangkan jaringan sosial terutama 
menjalin jaringan pada donatur dan perusahaan, jadi kami perlu belajar 
sendiri dan lebih banyak bertanya pada forum-forum diskusi 
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Catatan Wawancara 5 
Identitas Informan 
Nama : BD 
Usia  : 50 Tahun 
Jabatan : Ketua Sekertariat Wirawisata 
Waktu : 24 Februari 2019, Pukul 13.00-14.00 
Lokasi  : Sekertariat Wirawisata 
 
PN : sudah berapa lama saudara bekerja sebagai pengelola kelompok 

wisata goa pindul?  
BD  :  mulai tahun 2011 bulan september.  
PN :apa saja potensi yang dimiliki oleh desa bejiharjo? 
BD  :  banyak mbk, mulai dari potensi akan kaya alam nya, perikanan, budaya.  
PN :apakah terdapat perubahan mata pencaharian di desa bejiharo?  
BD  :  iya ada mbk, yang dulu nya hanya bercocak tanam, bekerja di bidang 

pertanian dan peternak, sekarang bertambah berpatiispasi untuk 
mengembangkan wisata. tapi tidak mesti harus berubah mata pencaharian 
nya mbk, malah bisa berkolaborasi dengan wisata goa pindul. Misalnya 
ibu-ibu pkk yang pinter masak itu kita ajak kerjasama untuk membuat 
hidangan masakan untuk pengunjung.  

PN :apakah setelah ada nya wisata goa pindul ada peningkatan  
perekonomian pada masyarakat desa bejiharjo?  

BD  :iya ada mbk, yang tadi nya hanya bekerja sebagai buruh harian, bangunan, 
sekarang dengan adanya wisata kerjaan bertambah mbk. Jelas pemasukan 
keungan juga bertambah. Yang tadi nya sebulan pendapatan 700 ribu, 
sekarang pendapatan sudah bisa mencapai 1.500 sampai 2 juta.  

PN : bagaimana peran pelaku usaha dalam mengembangkan jejaring 
sosial di kelompok usaha?  

BD : pertama tentu kita membuat komitmen kepada anggota kelompok dan 
konsep, kedua kita aktif di kegiatan pariwisata, contoh seperti pameran, 
aktif di grup dialog, ketiga membuat konten yang menarik di web 

PN : bagaimana peran jejaring sosial terhadap kelompok wirawisata?  
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. 

PN :siapa yang terlibat dalam organisasi ekonomi pada pengelolaan 
wisata goa pindul?  

BD : bumdes, pemerintah desa, pemerintah pariwisata, bank, instansi 
pendidikan, karangtaruna, ibu-ibu pkk 

PN : bagaimana pola interaksi dan komunikasi dalam menjalin 
kerjasama dengan sesama anggota dan relasi?  

BD : 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 
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terbentuk jika satu sama lain saling menjaga, saling mempengaruhi dalam 
kebaikan dan saling percaya. 

PN : bagaimana bentuk jaringan yang dibangun kelompok wisata 
wirawisata?  

BD :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. Tapi kami perlu 
saat ini belum membentuk jaringan dengan pihak donatur, swasta dan 
perusahaan mbk. 

PN : apa pola jejaring yang dibangun di kelompok wirawisata?  
BD :kalau kerjasama dengan bank, instansi pendidikan itu dia yang 

mendukung, mensupport modal demi untuk meningkatkan wisata. kalau 
yang seperti pkk, sesama kelompok wisata, asuransi itu dua kelompok 
yang sama-sama saling menguntungkan.  

PN : bagaimana proses belajar terkait jejaring sosial di kelompok 
wirawisata?  

BD : 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. 
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. 

PN :apa yang memotivasi saudara belajar jaringan sosial? 
BD :saya termotivasi dengan melihat usaha wisata yang sudah berkembang 

lebih dulu mbk. Salah satu nya dengan kita menjalin jejaring dengan 
kelompok wisata yang lebih maju, biro perjalanan, pemerintah agar kita 
dapat informasi dan peluang. Tapi kita harus bunya bekal ilmu dulu 
sebelum menerapkan jejaring di kelompok wisata kita.  

PN :melalui apa proses belajar terkait jejaring sosial di kelompok 
wirawisata?  

BD :belajar melalui pelatihan yang diadakan oleh pemerintah terkait jejaring 
sosial dan memanfaatkan media itu baru sekali itu pun dulu awal-awal 
terbentuknya sekertariat wisata mbk. Selebihnya kami belajar lewat 
pengalaman, sharing dengan teman yang usaha nya lebih maju dari kita, 
dan kita sering lihat di internet.  

PN :bagaimana strategi mengembangkan kapasitas jejaring oleh 
kelompok wirawisata?  

BD : pertama, membuat konten yang menarik di intagram, facebook, 
whatssapp, web. Memposting foto yang menarik pun ada jam-jam tertentu 
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ketika masyarakat pada jam itu banyak waktu untuk membuka sosial 
media. Kedua aktif di komunitas wisata, seperi hpi himpunan pramuwisata 
indonesia, aktif di dialog grup. Mengikuti kegiatan pameran wisata. ketiga 
menjalin kerjasama dengan dengan penanam modal, seperti bank. Instansi, 
dan perusahaan. Keempat setelah itu membangu komitmen.  

PN :apa wujud startegi pada kelompok wirawisata?  
BD :nah, kalau kita sudah mengembangkan startegi itu tadi, maka wujud yang 

dirasakan yakni dengan membentuk komitmen dan adanya penguatan dari 
anggota, terbentuklah kesadaran akan penting nya jejaring, jadi anggota 
lebih terbuka dengan ilmu, mudah menerima masukan dari teman nya. 
Kalau kita menjalin relasi dengan bank, instansi, sesama pelaku, 
masyarakat, pemerintah jelas kita mendapatkan peluang, seumberdaya 
manusia, informasi dan modal tentunya mbk. Bentuk strategi setelan 
internal sudah kuat, maka pendekatan dengan kelompok wisata lain nya, 
yaitu pokdarwis. Misal bergabung denga kelompok kuliner, kelompok 
tani, biro perjalanan, dengan begitu kita mengali informasi dan cara 
pemasaran dan mengikuti pelatihan yang dilakukan instansi atau lembaga 
swadaya mbk, tetang program wirausaha dan pemanfaatan medi sosial.  

PN :apa faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan 
strategi terkait jejaring sosial?  

BD :pendukung nya bagi saya disini adanya partisipasi dari anggota dan 
masyarakat sekitar ya mbk, kemudian untuk mengakses media sosial 
mudah. Kendala nya itu jika ada sesama pelaku wisata yang iri-irian tadi 
mbk, jadi bisa memcahkan rasa saling percaya untuk membangun 
kerjasama. Padahal kan kalau kita mau membangun kerjasama, pasti 
modal utama nya yakni kepercayaan antara sesama.  
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Catatan Wawancara 6 
Identitas Informan 
Nama : AD 
Usia  : 25 Tahun 
Jabatan : Marketing Wirawisata 
Waktu : 26 Februari 2019, Pukul 13.00-14.00 
Lokasi  : Sekertariat Wirawisata 
 
PN :apakah terdapat perubahan mata pencaharian di desa bejiharjo?  
AD :iya ada mbk, dulu rata-rata masyarakt disini bekerja nya sebagai petani, 

pedagang dan banyak pemuda yang bertransmigrasi. Tapi setelah ada 
nya wisata goa pindul mayoritas banyak yang beralih ke wisata dan 
pemuda yang merantau pulang.  

PN :menurut sudara bagaimana perubahan perekonomian masyarakat 
desa bejiharjo?  

AD :pendapatan masyarakat berubaha dan bertambah yang tadi nya hanya 
pendapatan sebulan 1juta dan bertambah 2juta dalam sebulan. 

PN :bagaimana kapasitas jejaring sosial pada kelompok wisata?  
AD :kemampuan menjalin jejaring di kelompok wirawisata sudah berjalan 

dengan baik, berbagai pihak internal dan eksternal kita menjalin nya 
mbk. Bentuk penguatan nya dalam kegiatan perkumpulan setiap 
seminggu sekali untuk bidang kelompok, dan sebulan sekali. Kalau 
dengan pihak luar kita bisa melalui grup dialog, karena jarak jauh, jadi 
komunikasi nya lewat sosial media.  

PN : bagaimana peran pelaku usaha dalam mengembangkan jejaring 
sosial di kelompok?  

AD : membuat konsep terkait jejaring sosial, mengawasi, memberikan 
penguatan kepada anggota, berkoordinasi dengan sesama pelaku usaha, 
menjalin silaturahmi dengan baik, memberikan pelayanan yang terbaik 
pada pengunjung.  

PN :siapa yang terlibat dalam organisasi ekonomi pada pengelola 
wisata goa pindul?  

AD :bumdes, pemerintah desa, bank, instansi pendidikan, karang taruna, ibu 
pkk.  

PN :bagaimana proses interaksi dan komunikasi di kelompok 
wirawisata? 

AD :komunikasi efektif yang dilakukan, soalnya disini bagian kerja nya 
udah di bagi mbk, ada koordinasi juga setiap bidang, misal ada yang 
kurang baik pada bidang pemandu, jadi nanti koordinator nya yang di 
panggil. Atau ada yang gak masuk kerja karena sakit atau ada urusan 
keluarga, itu tetap konfirmasi dan nanti bidang lain saling membantu. 
Komunikasi yang dilakukan dengan relasi pihak eksternal komunikasi 
dialog.  

PN : bagaimana peran jejaring sosial terhadap kelompok wirawisata?  
AD : Saya sebagai bagian marketing, merasakan manfaat dari kita 

membangun jejaring sosial, oleh karena itu mbk peran jejaring terhadap 
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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. 

PN : bagaimana bentuk jaringan yang dibangun kelompok wisata 
wirawisata?  

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.  

PN : bagaimana proses belajar terkait jaringan sosial pada kelompok 
wirawisata?  

AD : belajar nya melalui sharing dengan sesama pelaku usaha mbk, apalagi 
penting belajar dengan pelaku usaha yang sudah berkembang dan maju 
duluan tentu pengalamannya banyak. Kadang juga saya belajar nya lewat 
internet mbk. Kalau pelatihan pernah tapi sekali mbk, terkait 
mempromosikan, kiat-kiat memanfaatkan media sosial, menjalin jejaring 
dengan pihak eksternal. Kalau proses pelatihan biasanya perwakilan setiap 
sekertariat mbk, jadi tidak semua anggota dateng.  

PN : apa yang memotivasi saudara belajar terkait jejaring sosial?  
AD : termotivasi karena ada nya manfaat untuk mendapatkan peluang di dalam 

jejaring nya mbk. Setelah adanya pelatihan itu, jadi kami semakin terbuka, 
open maind. Bahwa jejaring penting untuk diterapkan di kelompok usaha.  

PN : melalui apa proses belajar terkait jejaring sosial?  
AD : dengan mengikuti komunitas yang mendukung, sosial media, dan 

pelatihan mbk.  
PN : bagaimana strategi mengembangkan jejaring sosial dikelompok 

wirawisata?  
AD : 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. 
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 
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relasi, dan komunitas yang diikuti secara aktif.  
PN : apa bentuk strategi pada kelompok usaha di wirawisata?  
AD : Pertama membuat konsep jejaring, kemudian konsep jejaring di 

sosialisasikan atau di perkenalkan kepada anggota wirawisata. Jejaring 
yang dibangun dikarenakan adanya hubungan pertemanan, kekerabatan 
mbk dan dibangun atas dasar rasa saling menjaga, bentuk percaya, dan 
bentuk komitmen dengan sering berkumpul setiap sebulan sekali dalam 
rangka acara arisan sekaligus kumpul untuk evaluasi. Bergabung dengan 
kelompok wisata lain nya guna untuk mendapatkan infomasi bagaimana 
cara promosi yang baik, teknik untuk promosi. 

PN : apa faktor pendukung kelompok wirawisata dalam megembangkan 
kelompok usaha?  

AD : 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 
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Catatan Wawancara 7 
Identitas Informan 
Nama : RS 
Usia  : 25 Tahun 
Jabatan : Sekertaris Wirawisata 
Waktu : 24 Februari 2019, Pukul 13.00-14.00 
Lokasi  : Sekertariat Wirawisata 
 
PN : sejak kapan sudara bekerja di sekertarian wirawisata?  
RS : mulai dari awal terbentuk nya kelompok wirawisata mbk, tahun 2011, 

bulan september.  
PN : apakah terdapat perubahan mata pencaharian pada masyarakat 

desa bejiharjo?  
RS : iya ada tapi ndak semua kok mbk, yang awal nya hanya buruh bangunan, 

sekarang bisa bertambah sebagai pemandu wisata.  
PN : bagaimana kapasitas jejaring kelompok wirawisata?  
RS : kalau itu yang lebih tau bagian marketing ya mbk, kalau yang saya 

ketahui iya kemampuan terkait jejaring disini itu sudah ada bagian nya, 
cukup berkembang mbk. Karena sudah beberapa kami bekerjasama 
dengan pihak eksternal mbk.  

PN : bagaimana pola interaksi dan komunikasi dalam menjalin 
kerjasama dengan sesama anggota dan relasi?  

RS : 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. 

PN : bagaimana bentuk kerjasama dengan pihak karang taruna?  
RS : kerjasama dalam hal mempromosikan, terus yang menjembatani dari 

acara masyarakat mbk.  
PN :bagaimana proses belajar terkait jejaring sosial di kelompok 

wirawisata?  
RS :sebagian ada yang belajar dari mengikuti pelatihan, ada yang dari 

pengalaman dan sharing dengan teman mbk. Itu fungsi ada nya grup dialog 
sesama pelaku wisata 

PN :bagaimana cara saudara menekuni ilmu yang sudah didapat dari 
pelatihan atau sharing dengan teman?  

RS :setelah mengikuti pelatihan dan sharing dengan sesama pelaku usaha, 
saya memiliki kemauan lebih untuk belajar terkait jejaring sosial dan 
mempraktekkan ilmu yang sudah di dapat karena menguntungkan buat 
sebuah usaha mbk. Jadi cara nya 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.  
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PN : bagaimana bentuk hasil dari proses belajar jejaring sosial untuk 
kelompok wirawisata? 

RS : 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 

PN : bagaimana strategi mengembangkan jejaring sosial dikelompok 
wirawisata?  

RS : startegi yang utama kami terapkan terkait mengembangkan jejaring sosial 
selain memberikan pelayanan yang baik, dari startegi promosi nya juga 
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, harga standar, 
kalau di kelompok lain di atas standar, kami standar. Harga bagus 
pelayanan bagus.   

PN :apa faktor pendukung kelompok wirawisata dalam jejaring 
kelompok usaha? 

RS : partisispasi anggota kelompok wirawisata, ada nya kesadaran dalam 
berkomitmen masing-masing perbidang.  

PN :apa faktor penghambat pada kelompok wirawisa taterkait jejaring 
sosial?  

RS : Faktor kendala dalam mengembangkan kelompok wisata disini, 
pengelolaan masih swadaya masyarakat sehingga pendapatan masih 
kurang, kurang nya informasi terkait menjalin jejaring dengandonatur atau 
perushaan swasta untuk di ajak kerjasama, aksesa yang menuju wisata 
yang  jauh dan tarif harga masuk setiap kelompok wisata ada yang berbeda 
mbk padahal tarif masuk sudah di patok sama, tapi masih ada yang 
melanggar.  
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Catatan Wawancara 8 
Identitas Informan 
Nama : SR 
Usia  : 25 Tahun 
Jabatan : Pengunjung Wirawisata 
Waktu : 24 Februari 2019, Pukul 13.00-14.00 
Lokasi  : Sekertariat Wirawisata 
 
PN : Sudaha berapa kali saudara berkunjung di kelompok wirawisata?  
SR : wah mbk, sering sudah banyak saya bawa wisatawan luar kesini, karena 

saya lebih fokus mandu wisatwan dari luar mbk. Tapi kalau saya ada 
dapet bagian bawa wisatawan dalam negeri juga pernah mbk. Lebih 
fleksibel sih mbk, tapi lebih sering wisatawan luar.  

PN : Apa yang saudara ketahui tentang wisata goa pindul?  
SR : tempat wisata yang nya asik, wisata yang lebih menikmati wisata alam 

bawah goa. Kemudian saat kita menelusuri goa pindul dan rafting di kali 
oyo juga pengunjung diceritakan sejarah dan manfaat dari peningalan 
batu-batu di dalam goa mbk. Doubel jadi wisata nya alam dan ilmu 
sejarah nya.  

PN : bagaimana pelayanan yang diberikan pada kelompok wisata?  
SR : orang nya ramah-ramah mbk, sopan santun, ya budaya jawa nya kentel 

lah mbk. Saling menghormati, kalau mandu ketika di air itu mereka 
mengakrabkan diri, membuat pengunjung itu happy. Sambutan awal 
datang juga bagus mbk, makanan nya enak khas jawa lah mbk.  

PN : Dari mana saudara awal kenal wisata goa pindul ? 
SR : iya dari kantor mbk. Kan saya bekerja di kantor biro jasa perjalanan. 

Jadi kami hanya kasih list tempa wisata-wisata di jogja, nanti tinggal 
pengunjung yang milih. Banyak pengunjung biasanya lihat dari media 
sosial mbk, mereka mau jalan-jalan kesini, itu biasanya ditunjukkan foto 
nya mbk.  

PN : bentuk hubungan kerjasama seperti apa yang biro perjalanan 
jalani dengan kelompok wisata? 

SR :  iya hubungan apa sesama mencari keuntungan, kepentingan mbk. Jadi 
proses nya gini mbk. Kami punya grup dari biro perjalanan atau biro 
travel itu, nah di dalam nya ada pelaku wisata nya, yang mana pelaku 
wisata mempromosikan wisata nya, agar kami kalau di tanya pengunjung 
menjawab, fasilitas-fasilitas apa saja yang diberikan oleh pelaku wisata, 
dan paket wisata. jadi kami juga memiliki perkumpulan antara biro dan 
pelaku wisata mbk. Kalau mempromosikan di instansi pendidikan seperti 
di sekolah itu tugas kami, sampai kami mengantar pengunjung di tempat.  

PN : sudah berapa lama biro perjalanan membangun kerjasama 
dengan kelompok wisata?  

SR :  kalau lama nya berapa lama saya kurang tahu ya mbk. Yang jelas 
tahun 2015 saya bekerja di biro perjalanan, kelompok wisata goa pindul 
ini sudah bekerjasama dengan kantor kami, dalam hal kami membawa 
pengunjung ke wisata.  
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 PN : bagaimana saudara menjalin komunikasi dengan pelaku wisata?  
SR :  komunikatif sih mbk, karena kita kan perlu koordinasi yang baik ketika 

mau ada pengunjung yang dateng.  
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Catatan Wawancara 9 
Identitas Informan 
Nama : SW 
Usia  : 70 Tahun 
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Sari Bumi 
Waktu : 27 Februari 2019, Pukul 13.00-14.00 
Lokasi  : Sekertariat Kelompok Tani Sari Bumi 
 
PN : bagaimana perubahan perekonomian masyarakat Desa Bejiharjo 

setelah ada nya wisata goa pindul?  
SW :iya, semenjak ada nya wisata goa pindul banyak masyarakat pindah 

dengan mengelola wisata. sekarang tenagakerja untuk mengelola pertanian 
di sawah mayoritas dari luar daerah desa bejiharjo, karena mayoritas 
penduduk desa bejiharjo beralih ke wisata mbk. Karena kami ngambil 
tenaga kerja dari luar jadi untuk membayar buruh tani nya lebih mahal. 
Tapi dengan ada nya kelompok wisata masyarakat desa lebih meningkat 
pendapatan nya. Dan juga yang dibagian struktur kepengurusan kelompok 
tani masih warga sini dan mulai tahun 2017 kelompok tani kami juga 
bertambah menanam padi organik yang mana kami bendrol harga beras 
kisaran 15-17 ribu per kg yang arti pendapatan dan keuntungan meningkat 
sesuai dengan kami bayar pekerja dari luar desa bejiharjo perhari 70 ribu. 

PN : bagaimana perubahan sosial budaya masyarakat desa bejiharjo?  
SW :tentunya mbk dengan adanya desa wisata  
PN  :bagaimana kapasitas jejaring di kelompok tani sari bumi?  
SW : Kelompok tani sari bumi ini sudah mulai membangun jejaring secara 

internal 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 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. 

PN : bagaimana peran pelaku usaha dalam mengembangkan jejaring 
sosial di kelompok? 

SW : membangun relasi baik pihak internal mapun ekstrenal mbk, cara nya 
seperti berkomunikasi efektif, aktif pada kegiatan pelatihan dan 
penyuluhan, membentuk kepercayaan dengan norma yang ada pada 
anggota kelompok tani lainnya, memperluas jejaring pada pihak eksternal.  
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PN : bagaimana peran jejaring sosial pada kelompok tani sari bumi?  
SW : 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.  

PN : siapa yang terlibat dalam organisasi ekonomi pada pengelolaan 
kelompok tani sari bumi?  

SW : anggota kelompok, gapotan bejiharjo, HKTI, masyarakat desa dan 
organisasi yang karena kepentingan dan keterlibatan dalam pengelolaan 
kelompok tani instansi pendidikan, pemasok, konsumen, pemerintah desa, 
dinas pertanian, dinas perikanan, KUD, BPTP.  

PN : bagaimana proses interaksi jaringan sosial di kelompok tani sari 
bumi?  

SW : proses interaksi dan komunikasi disini tetap berjalan secara efektif, yang 
mana kami tetap menjalin komunikasi dengan dinas pertanian, instansi dan 
relasi lain nya melalui alat komunikasi, kaya terbentuk nya grup diskusi 
sesama kelompok tani, yang dibina oleh dinas pertanian. kalau komunikasi 
dengan anggota kelompok tani, secara informal mbk, secara langsung. Ada 
juga kami membuat pertemuan sebulan sekali. Kalau ada hal yang terdesak 
bisa seminggu sekali.  

PN :bagaimana jaringan terbentuk dikelompok tani sari bumi?  
SW : jadi begini mbk, kalau jejaring yang terbentuk disini ada ya karena 

adanya hubungan kekeluargaan, seperti saya dengan pak tarno itu masih 
saudara, ada yang karena pertemanan, ada yang karena sama-sama satu 
daerah. Dan kalau menjalin jejaring dengan pihak ekstrenal seperti dengan 
instansi, pemerintah, pemasok, konsumen itu terbentuk karena ada nya 
kepentingan yang dimana kita lebih dominan membutuhkan mulai dari 
modal, pencipatan, pertukaran informasi dan pertukaran karena adanya 
keuntungan lebih pada finansial.  

PN :bagaimana proses belajar terkait jejaring sosial pada kelompok tani 
sari bumi?  

SW : berawal dari pengalaman setiap individu yang ada dikelompok tani ini, 
proses awal belajar terkait jejaring sosial terjalin karena ada nya hubungan 
kekerabatan atau pertemanan mbk. Belum ada dulu awal-awal terbentuk 
nya kelompok tani ada pelatihan terkait jaringan sosial, atau lihat di 
internet. Dulu belum ada internet, kelompok usaha yang tertua di desa 
bejiharjo kan kelompok tani sari bumi. Dengan pergantian struktur 
organisasi setiap tahun nya, dan kemudian di tahun 2017 mengikuti 
pelatihan terkait pemanfaatan teknologi, dan isi dari pelatihan itu bahwa 
zaman sekarang ini kita harus mengikuti trend dengan memanfaatkan 
sosial media, dengan begitu kita bisa menjalin relasi lebih berkembang lagi 
mbk, misal dengan kelompok tani di luar daerah, dengan instansi 
pendidikan, dengan komunitas tani lainnya.  

PN :apa yang memotivasi saudara menerapkan jejaring sosial di 
kelompok tani sari bumi?  

SW : karena sebuah kebutuhan kelompok usaha mbk, apalagi kelompok ini 
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sudah lama bertahan nya, sebuah kelompok tetap bisa bertahan dan 
berkelanjutan lama salah satu nya karena menerapkan jejaring sosial itu 
mbk. Tidak bisa sebuah usaha itu kalau tidak membangun kerjasama 
dengan yang lain, agar kelompok usaha tetap bertahan dan berkembang. 
Dengan menerapkan jejaring maka memenuhi sumberdaya dan bertambah 
nya informasi untuk kelompok tani mbk.  

PN : melalui apa proses belajar terkait jejaring sosial di kelompok tani?  
SW :pertama belajar dari pengalaman, adanya sharing dengan teman yang 

lebih berpengalaman mbk, kemudian pada tahun 2017 koordinator bimtek 
dan salah satu anggota kelompok mengikuti pelatihan terkait pemanfaatan 
teknologi dan sosial media untuk mempromosikan.  

PN :bagaimana mekanisme atau tahapan proses belajar terkait jejaring 
sosial di kelompok tani?  

SW : berawal dari sharing sama teman-teman sesama pelaku kelompok tani 
ketika berkumpul dalam kegiatan pelatihan tentang teknologi tepat guna 
mbk, setiap kelompok tani mengikuti pelatihan dari pemerintah perwakilan 
saja, tidak semua anggota ikut. Pertama di sampaikan materi nya, 
kemduian lanjut tanya jawab, dan diajarkan praktek cara memanfaatkan 
pemasaran melalui media sosial mbk. Baru nanti di sosialisasikan ke pada 
teman-teman anggota lainnya.  

PN :bagaimana strategi mengembangkan kapasitas jejaring oleh 
kelompok tani sari bumi?  

SW : tentu dengan terus belajar, agar kemampuan setiap anggota kelompok 
untuk mampu membangun jejaring dengan pihak luar mbk terus 
berkembang mbk, dengan cara aktif di berbagai komunitas tani, aktif 
kegiatan pelatihan, dengan begitu nanti mendapatkan informasi yang baru.  

PN :apa faktor pendukung dan penghambat terkait jejaring sosial pada 
kelompok tani sari bumi? 

SW : pendukung nya akses media sosial yang sekarang itu mudah di akses, 
partisipasi anggota kelompok. Tetapi penghambatnya itu sumber daya 
manusia nya yang di usia sudah tidak produktif lagi mbk, mungkin usia-
usia yang masih produktif hanya berberapa mbk, seperti saya ini kan sudah 
sepuh.  

PN : apa bentuk startegi pada kelompok tani sari bumi?  
SW : membangun kpercayaan dengan anggota kelompok dan relasi. Dengan 

begitu kan anggota kelompok nanti lebih aktif dan terbangun nya 
komunikasi yang efektif dengan relasi atau konsumen mbk.  
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Catatan Wawancara 10 
Identitas Informan 
Nama : ST 
Usia  : 59 Tahun 
Jabatan : Koordinator Bimtek Kelompok Tani Sari Bumi 
Waktu : 28 Februari 2019, Pukul 16.00-17.00 
Lokasi  : Sekertariat Kelompok Tani Sari Bumi 
 
PN : sejak kapan saudara bekerja di kelompok tani sari bumi?  
ST : dari tahun 1988 mbk 
PN : apa saja potensi yang dimiliki oleh desa bejiharjo?  
ST : pertanian nya, perkebunan kacang, budaya, adat istiadat yang masih 

kental, tarian jawa nya, goa pindul, kali oyo.  
PN : apakah terdapat peningkatan pendapatan masyarakat desa 

beiharjo?  
ST : iya semakin tahun alhamdulillah ada peningkatan pendapatan secara 

ekonomi pada masyarakat desa bejiharjo mbk. Apalagi sekarang kami 
ngambil orang yang ngolah sawah, dan buruh harian di sawah rata-rata 
dari luar desa bejiharjo karena mayoritas masyarakat sudah beralih kerja di 
wisata. jadi kami membayar orang yang dari luar desa lebih mahal, sesuai 
dengan pendapatan kelompok tani sari bumi yang sekarang lumayan mbk, 
karena kami sudah mulai tanam padi organik.  

PN : bagaimana kondisi sosial budaya masyarakat desa bejiharjo?  
ST : masyarakat disini walaupun pada sibuk bekerja, tetap memiliki nilai, atau 

kebiasaan mbk, semisal ada masyarakat desa yang memilik hajat atau 
meninggal ini kami datang, walapun saat itu kami sedang bekerja. 
Biasanya gantian datang untuk membantu nya. 

PN :siapa yang terlibat dalam organisasi ekonomi pada pengelolaan 
kelompok tani sari bumi?  

ST : gapotan, kelompok wanita tani, pemerintah desa, KUD, BPTP, pemasok, 
dinas pertanian.  

PN :bagaimana proses interaksi dan komunikasi pada jejaring sosial 
kelompok tani sari bumi? 

ST  : interaksi dan komunikasi dengan jejaring dari pihak internal komunikasi 
nya secara langsung mbk, karena sering ketemu juga mbk, setiap sebulan 
sekali juga ada pertemuan, jadi komunikasi yang dijalani efektif. Tapi 
kalau komunikasi dengan sesama kelompok tani di luar desa bejiharjo 
seperti dengan kelompok tani kulonprogo, bantul, dinas pertanian, 
konsumen, itu kita komuikasi nya melalui sosial media mbk, soalnya kan 
jarak jauh.  

PN :bagaimana kapasitas jejaring di kelompok tani sari bumi?  
ST : kemampuan anggota kelompok membangun jejaring disini masih pada 

tahap, adanya hubungan karena kekeluargaan dan pertemanan mbk, kalau 
pun membagun jejaring dengan pihak luar itu masih dengan pemerintah 
desa, dinas pertanian. kalau LSM atau perusahaan swasta itu kami belum 
mbk menjalin jejaring mbk. Menjalin jejaring melalui media sosial pun 
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baru kita terapkan tahun-tahun ini mbk.  
PN : bagaimana peran jejaring sosial pada kelompok tani sari bumi?  
ST : oh jelas, mbk membangun jejaring sosial di kelompok tani ada 

pengaruhnya. Pertama untuk mempertahankan kelompok tani itu sendiri, 
kedua agar mendapatkan, informasi, sumberdaya manusia, konsumen, dan 
modal.  

PN : apa peran dinas pertanian dalam kelompok tani?  
ST : ya, peran dinas petanian kan sebagai peminba kelompok, sebagai 

pelaksana program penyuluhan dan pelatihan untuk kami mbk.  
PN : bagaimana proses belajar terkait jejaring sosial di kelompok tani 

sari bumi?  
ST : 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. 

PN :apa yang memotivasi saudara menjalin jejaring sosial di kelompok 
tani sari bumi?  

ST : motivasi dari dalam diri sendiri tentu yang pertama mbk, apa ya mbk 
yang termotivasi karena melihat kelompok tani yang sudah maju. Salah 
satu nya karena menjalin jejaring sosial tadi. Jadi terpenuhi kebutuhan 
mulai dari sumber daya manusia, informasi, modal dan konsumen.  

PN :melalui apa proses belajar terkait jejaring sosial di kelompok tani 
sari bumi?  

ST :belajar nya melalui sharing ketika perkumpulan dengan sesama pelaku 
usaha mbk, pengalaman,  kadang kalau yang masih bisa akses media sosial 
lewat internet dan pelatihan yang diadakan instansi dan pemerintah.  

PN : apa bentuk perubahan setelah mendapatkan pelatihan dari dinas 
pertanian terkait jejaring sosial? 

ST : 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. 

PN :bagaimana startegi mengembangkan jejaring sosial pada kelompok 
tani sari bumi?  

ST : tentu nya untuk meningkatkan kemampuan dalam berjejaring perlu 
belajar dengan orang yang lebih berpengalaman, aktit pada kegiatan yang 
di adakan oleh lembaga, pemerintah dan instansi. Dengan begitu strategi 
yang dilakukan disini pertama menumbuhkan kepercayaan terhhadap 
anggota dan konsumen, bagaimana agar produk tetap berkualitas, maka 
konsumen akan tetap berlangganan. Dan harus aktif di sosial media untuk 
menjalin komunikasi yang efektif dengan relasi eksternal mbk.  
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PN :bagaimana cara saudara mempromosikan produk kelompok tani sari 
bumi?  

ST : salah satu cara nya dengan menggunakan media sosial tadi mbk, 
kemudian kita harus mementingkan kualitas produk juga mbk agar 
konsumen, pelanggan tetap membeli dengan kami. Biasanya kami 
mengikuti pameran mbk dengan begitu kami juga bisa mempromosikan 
hasil produk kami. Ini berkerjasama dengan gapotan bejiharjo.  

PN :upaya apa yang saudara lakukan dalam meningkatkan promosi atau 
pencapaian konsumen?  

ST : aktif di segala kegiatan mbk, aktif di sosial media, dan tentunya 
menyesuaikan permintaan konsumen. Kan kita panen nya 3 bulan sekali 
mbk. Kita sekarang sudah beralih ke beras merah mbk, selain harga nya 
yang mahal dan keuntungan yang di dapat lumayan lebih banyak.  

PN :apa bentuk strategi pada kelompok tani sari bumi?  
ST :bentuk satrategi dengan memanfaatkan teknologi tepat guna tadi mbk, dan 

kepercayaan dengan anggota dan relasi lainnya, gabung di gapotan, 
kegiatan-kegiatan pertanian kaya komunitas pertanian sindonesia, 
kabupaten.  

PN :faktor pendukukng dan penghambat pembentukan strategi terkait 
jejaring sosial pada kelompok tani sari bumi?  

ST : pendukung nya kalau sekarang mudah mau berkomunikasi jarak jauh, 
jadi membangun jejaring dengan pihak ekstrenal juga lebih mudah, akses 
nya gak kaya dulu, harus ketemu. Pasrtispasi  
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Catatan Wawancara 11 
Identitas Informan 
Nama : RA 
Usia  : 60 Tahun 
Jabatan : Kaprodi Kelompok Tani Sari Bumi 
Waktu : 29 Februari 2019, Pukul 16.00-17.00 
Lokasi  : Sekertariat Kelompok Tani Sari Bumi 
 
PN :menurut saudara bagaimana perubahan yang dirasakan setelah ada 

nya wisata di desa bejiharjo?  
RA : tentunya banyak nilai positif nya ya mbk, jadi ada tambahan pendapatan 

untuk masyarakat desa, membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat 
sedniri, mengembangkan pontensi yang ada di desa. Dulu saya tahun 2015 
saya bekerja sebagai pemandu. Tapi cuman sebentar mbk, karena saya 
merasa nanti siapa yang mau ngelola kelompok pertanian, kalau yang 
orang muda-muda nya pindah semua ke wisata. jadi saya tetap mengelola 
kelompok tani sari bumi.  

PN :sudah berapa lama saudara bekerja di kelompok tani sari bumi?  
RA :mulai dari tahun 2002 saya gabung di kelompok tani sari bumi mbk.  
PN :bagaimana kapasitas jejaring di kelompok tani sari bumi?  
RA : kemampuan menjalin jejaring nya baru dari pihak internal dan ekternal, 

tapi tidak semua anggota menjalin jejaring melalui media sosial dan 
menerapkan nya mbk, dari kelompok ini hanya berberapa individu saja, 
masalah nya usia anggota kelompok sedniri sudah pada sesepuh mbk. 
Kemampuan menjalin nya baru ya sebatas saling bertukar informasi. 
Sumber daya manusia itu sih mbk.    

PN :siapa yang terlibat dalam organisasi ekonomi pada pengelolaan 
kelompok tani sari bumi? 

RA : KUD, pemerintah desa, dinas pertanian, gapotan bejiharjo, BPTP 
PN :bagaimana proses interaksi dan komunikasi jaringan sosial di 

kelompok tani sari bumi?  
RA : interaksi dan komunkasi sesama anggota berjalan dengan baik, harmonis 

mbk, karena bagi kami disini tempat keluarga yang kedua, saling tolong 
menolong. Contoh nya ketika ada anggota yang hajatan kami turut 
membantu. Dan kalau interkasi atau komunikasi dengan mitra kerja diluar 
dengan hp mbk, skarang kan sudah cangih, contoh nya ada grup buat 
diskusi, komunitas-komunitas pertemuan.  

PN : bagaimana peran jejaring sosial pada kelompok tani sari bumi?  
RA : ketika kita menjalin jejaring dengan pihak eksternal dan internal itu, 

peran dari jejaring pada kelompok usaha yang kita bangun mampu 
bertahan dengan ada nya bantuan mulai dari modal, informasi, peluang 
sumber daya dan sarana prasarana mbk 

PN :bagaimana pola jaringan terbentuk di kelompok tani sari bumi?  
RA : iya ada jaringan yang terbentuk disini karena adanya kepentingan, seperti 

pemasok pupuk, konsumen. Ada juga yang terbentuk karena perasaan kaya 
ada nya hubungan kekeluargaan,   
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PN : bagaimana proses belajar terkait jejaring sosial di kelompok tani 
sari bumi?  

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 nerima sebuah cara baru karena dia butuh, ada nya intensitas.  

PN : apa yang memotivasi saudara menerapkan jejaring sosial di 
kelompok tani sari bumi?  

RA : karena kita membutuhkan informasi yang menyangkut usaha yang kita 
bangun mbk, jadi penting untuk kita menjalin jejaring agar usaha yang 
dibangun dapat bertahan.  

PN :melalui apa proses belajar terkait jejaring sosial di kelompok tai sari 
bumi?  

RA : iya belajar lewat teman yang lebih banyak pengalaman nya mbk, ada nya 
sharing ketika berkumpul dengan teman-teman 

PN : apa bentuk perubahan setelah mendapatkan pelatihan dari dinas 
pertanian terkait jejaring sosial? 

RA : tentunya perubahan itu mbk bisa dilihat dengan aktif nya anggota untuk 
mengembangkan jejaring pihak ekstrenal, lebih aktif mengikuti kegiatan-
kegiatan diluar dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk mendaptkan 
hasil produk yang berkualitas  

PN :bagaimana strategi mengembangkan kapasitas jejaring di kelompok 
tani sari bumi?  

RA : yang utama mengembangkan kemampuan berjejaring itu kita saling 
mengetahui satu sama lain dulu dengan begitu rasa percaya sesama 
anggota akan timbul. Kedua aktif di sosial media dengan memposting 
konten kegiatan kelompok dan produk kelompok tani. Ketiga megikuti 
kegiatan pameran pertanian. kermpat terus belajar dengan pelatihan dan 
pengalaman.  

PN :apa faktor pendukung dan penghambat pembentukan startegi 
jejaring sosial di kelompok tani?  

RA :mudah mengakses sosial media, namun kurang nya sumber daya manusia 
yang produktif mbk, kan disini kebanyakan sudah pada tua-tua mbk, jadi 
untuk menggunakan media sosial sedikit lambat.  

PN :apa bentuk strategi pada kelompok tani sari bumi?  
RA : meningkatkkan profit yang lebih besar mbk, dengan cara menanam padi 

organik. Karena dengan produk yang bagus dan berkualitas tentu nya 
konsumen atau pelanggan tetap membeli dengan kita, dan kita menjalin 
jejaring dengan kelompok tani yang lebih maju dari kelompok kita, guna 
nya untuk apa, untuk mendapatkan informasi baru dan relasi yang mereka 
bangun dan aktif bergabung dengan komunits dengan begitu kita belajar 
cara untuk mendapatkan bahan baku.  
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LAMPIRAN 6. ANALISIS HASIL WAWANCARA  
 

1. Bagaimana kapasitas jejaring sosial pada kelompok usaha di Desa 
Bejiharjo?  

a. Apa peran pelaku usaha dalam mengembangkan jejaring sosial di 
kelompok usaha? 

BG  : saat ini sebagai pengawas, penlindung dan penggerak sebuah usaha, 
peran untuk menjalin sebuah hubungan dengan orang untuk 
mendaptkan peluang dan informasi.  

AS  : meningkatkan potensi sumber daya manusia dengan memberikan 
kegiatan pelatihan kepada anggota, meningkatkan ekonomi keluarga, 
untuk memperluas jejaring untuk mendaptkan peluang, sumberdaya 
dan modal. Dengan adanya kepercayaan satu sama lain terbentuk lah 
jejaring itu dengan berlandaskan norma atau nilai yang sudah di 
sepakati bersama. 

BD : pertama tentu kita membuat komitmen kepada anggota kelompok dan 
membantuk konsep jejaring, kedua kita aktif di kegiatan pariwisata, 
contoh seperti pameran, aktif di grup dialog, ketiga membuat konten 
yang menarik di web.  

AD : membuat konsep terkait jejaring sosial, mengawasi, memberikan 
penguatan kepada anggota, berkoordinasi dengan sesama pelaku usaha, 
menjalin silaturahmi dengan baik, memberikan pelayanan yang terbaik 
pada pengunjung. Disini kami sudah menjalin jejaring dengan pihak 
instansi pendidikan 

SW : membangun relasi baik pihak internal mapun ekstrenal mbk, cara nya 
seperti berkomunikasi efektif, aktif pada kegiatan pelatihan dan 
penyuluhan, membentuk kepercayaan dengan norma yang ada pada 
anggota kelompok tani lainnya, memperluas jejaring pada pihak 
eksternal dan membangun jejaring melalui media sosial perlu di 
tingkatkan lagi 

Kesimpulan  
1) Peran pelaku usaha dalam mengembangkan jejaring sosial pada kelompok 

usaha sebagai penguat anggota kelompok nya dengan acara arisan setiap 
bulan, membentuk komitmen pada anggota kelompok dan relasi, 
memperluas jejaring dengan aktif pada kegiatan dan grup diskusi, 
membagi peran dan bidang pada anggota nya. Untuk berkoordinisasi 
dengan pelaku wisata lain nya dan biro perjalanan. 

2) Pelaku usaha memiliki peran membangun dan menjaga kepercayaan 
terhadap anggota dan kepada relasi, karena adanya jalinan silaturahmi, 
kemampuan, hubungan pertemanan, kekerabatan. Pada kelompok wisata 
sudah mampu menjalin jejaring dengan instansi pendidikan.  

3) Membentuk jejaring dengan pihak internal maupun eksternal karena 
adanya saling percaya, menjaga komitmen sesama anggota, namun pada 
kelompok tani sari bumi, masih belum mampu menjalin jejaring lebih luas 
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lagi dengan pihak eksternal dan membangun jejaring melalui media sosial 
perlu di tingkatkan lagi.  
 

b. Siapa yang terlibat dalam organisasi ekonomi pada pengelolaan 
kelompok usaha ? 
 

WS :bumdes, pemerintah desa, dinas pariwisata, bank, masyarakat 
desa bejiharjo, perusahaan.  

 
AS  :perusahaan minuman bentuk kerjasama nya itu membuat 

gapura, tempat-tempat jualan makanan, bank bri bentuk 
kerjasama dalam bentuk simpan pinjam, bumdes, dinas 
pariwisata, komunitas-komunita untuk mendapatkan informasi 
terkait peluang. 

 
AD :bumdes, pemerintah desa, bank, instansi pendidikan, karang 

taruna, ibu pkk. 
 
SW :anggota kelompok, gapotan bejiharjo, HKTI, masyarakat desa, 

pemerintah desa, dinas pertanian, dinas perikanan, KUD, 
BPTP. 

 
ST : gapotan, kelompok wanita tani, pemerintah desa, KUD, 

BPTP, pemasok, dinas pertanian.  
 
 

Kesimpulan  
Organisasi ekonomi pada pengelolaan kelompok tani dan kelompok wisata yakni:  

1) Bumdes  
2) Pemerintah desa  
3) Bank 
4) Dinas pariwisata  
5) Instansi pendidikan 
6) Karang taruna 
7) KUD 
8) Dinas pertanian 
9) BPTP 
10) Pemasok  
11) Pengunjung wisata 

 
 

c.  Bagaimana jaringan sosial terbentuk pada kelompok usaha di desa 
bejiharjo? 
 

AS  : jaringan terbentuk karena tujuan yang sama, saling menguntungkan 
satu sama lain, maka tumbuhlah rasa percaya satu sama lain mbk, 
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dengan terbentuk nya itu jejaring akan terbentuk nya dengan 
sendirinya mbk, baik itu karena ada nya ikatan sauadara atau 
perteman dan dengan organisasi lainnya. Kemudian setelah ada nya 
kerjasama tadi barulah kami memlihara agar tetap harmonis dalam 
bentuk nilai-nilai atau aturan seperti saling menghargai, tolong 
menolong. Dengan begitu jejaring dari pihak luar tidak segan untuk 
bekerjasama dengan kita. Misal dengan kelompok dewabejo dengan 
tim sar kabupaten itu bentuk kerjasama nya pemberian pelatihan 
untuk pemandu, kemudian dengan perusahaan teh gelas, kerjasama 
dalam bantuan pembentukan gapura dewabejo. 

BD : 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, dan jaringan 
terkait mendukung modal pihak bank. Tapi kami perlu saat ini belum 
membentuk jaringan dengan pihak donatur, swasta dan perusahaan 
mbk. 

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.  

 SW : Kelompok tani sari bumi ini sudah mulai membangun jejaring 
secara internal 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 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.  

ST : kemampuan anggota kelompok membangun jejaring disini masih 
pada tahap, adanya hubungan karena kekeluargaan dan pertemanan 
mbk, kalau pun membagun jejaring dengan pihak luar itu masih 
dengan pemerintah desa, dinas pertanian. kalau LSM atau 
perusahaan swasta itu kami belum mbk menjalin jejaring mbk. 
Menjalin jejaring melalui media sosial pun baru kita terapkan tahun-
tahun ini mbk. 

WS :kontribusi atau kemampuan anggota kelompok dalam berjejaring 
cukup baik mbk tapi kami masih belum bisa menjalin jejaring 
dengan donatur. Kalau menjalin jejaring dengan pihak pemerintah 
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desa, pemerintah kabupaten, masyarakat desa, biro perjalanan sudah 
berjalan mbk. Berkomitmen dalam membengun jejaring. Kalau 
penguatan dalam berjejraing nya dengan cara berkmpul tiap bulan 
sekali mbk, bentuk arisan mbk. 

Kesimpulan  
Kerjasama di kelompok wisata dalam mengembangkan jejaring kelompok 
wisata belum diperluas hingga ke swasta, dan donatur lainnya. Saat ini 
kerjasama yang dilakukan kelompok wisata dewabejo dan wirawisata tidak 
jauh berbeda, adapun kerjasama yang dilakukan yakni:  
1) Pemerintah desa, instansi pendidikan dan pemerintah kelurahan, 

jaringan yang terbentuk karena untuk meningkatkan kemampuan SDM 
dalam mengembangkan wisata dalam bentuk pelatihan, pengawasan, 
dan pendampingan.  

2) Bumdes untuk kelompok wisata bentuk kerjasama dalam hal tiketing, 
sara dan prasarana, pembina koordinator antar pelaku wisata lainnya.  

3) Biro perjalanan dengan pelaku wisata dalam hal ini jaringan terbentuk 
karena ada nya hubungan satu sama lain, kepentingn. Dan pola jejaring 
yang terbentu secara horizontal.  

Sedangkan  kelompok tani sari bumi dalam mengembangkan jejaring sosial 
nya baru sebatas sesama anggota, masyarakat desa bejiharjo, gapotan, 
pemerintah desa, instansi pendidikan, kud, sesama kelompok tani, dinas 
pertanian. Untuk menjalin jejaring pada pihak eksternal belum luas, dan 
untuk menjalin jejaring melalui sosial media baru-baru ini di terapkan. 
Namun meskipun kerjasama masih pada tingkat pemerintah, instansi 
pendidikan, swadaya masyrakt, biro perjalanan, sesama pelaku usaha, 
karang taruna, ibu-ibu pkk, bank. Kerjasama antara bank, pemerintah desa 
dengan pelaku wisata sangat erat sehingga untuk mencukupi kebutuhan 
kelompok wisata dari pemerintah, bank, pengujung dapat mencover 
kebutuhan kelompok mulai dari modal, sarana dan prasarana kelompok 
wisata. jika ada permasalahan terkait wisata, pemerintah sebagai 
pendampingan.  

d. Bagaimana peran kontribusi jejaring sosial terhadap kelompok usaha 
di Desa Bejiharjo? 

AD : Saya sebagai bagian marketing, merasakan manfaat dari kita 
membangun jejaring sosial, oleh karena itu mbk 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. 

BD : Peran jejaring terhadap kelompok wisata disini  penting untuk 
sebuah usaha itu agar berkelanjutan dan berkembang apalagi banyak 
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nya kelompok wisata sekarang ini, jadi tetap ada nya persaingan. Oleh 
karena itu kita perlu nya jejaring juga dalam usaha kita mbk. 

WS : penting emang menerapkan peran jejaring terhadap sebuah kelompok 
usaha, 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. 

SW : 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. 

Kesimpulan : 
Pelaku usaha di desa bejiharjo telah menjalin jejaring baik dari pihak internal 
maupun eksternal. Adapun peran yang dirasakan dengan menerapkan jejaring 
antara lain yakni, dengan menerapkan jejaring maka usaha yang kita bangun 
akan mendapatkan peluang dalam bentuk informasi, modal, sumber daya, dan 
saran infrastrktur. Agar sebuah usaha itu sendiri tetap bisa bertahan dan 
berkelanjutan serta eksis, seperti yang dirasakan sekarang penting untuk 
mengembangkan jejaring sosial, baik pihak internal maupun ekstrenal, namun 
bagi kelompok tani sari bumi sendiri peran jejaring disini yang dirasakan 
tidak hanya mengembangkan produktivitas, pendapatan atau mengembangkan 
pemasaran nya saja. Akan tetapi dengan mengembangkan jejaring kita 
mejalin nilai-nilai dan norma yang dijalankan antar pelaku dan relasi.  

 
2. Bagaimana proses belajar terkait jaringan sosial pada kelompok 

usaha di desa bejiharjo?  
 

a. Apa yang memotivasi saudara untuk belajar dan menerapkan 
jaringan sosial di kelompok usaha?  

SW : karena sebuah kebutuhan kelompok usaha mbk, apalagi 
kelompok ini sudah lama bertahan nya, sebuah kelompok tetap 
bisa bertahan dan berkelanjutan lama salah satu nya karena 
menerapkan jejaring sosial itu mbk. Tidak bisa sebuah usaha itu 
kalau tidak membangun kerjasama dengan yang lain, agar 
kelompok usaha tetap bertahan dan berkembang. Dengan 
menerapkan jejaring maka memenuhi sumberdaya dan bertambah 
nya informasi untuk kelompok tani mbk.  

ST : motivasi dari dalam diri sendiri tentu yang pertama mbk, apa ya 
mbk yang termotivasi karena melihat kelompok tani yang sudah 
maju. Salah satu nya karena menjalin jejaring sosial tadi. Jadi 
terpenuhi kebutuhan mulai dari sumber daya manusia, informasi, 
modal dan konsumen. 

AD : termotivasi karena ada nya manfaat untuk mendapatkan peluang 
di dalam jejaring nya mbk. Setelah adanya pelatihan itu, jadi kami 
semakin terbuka, open maind. Bahwa jejaring penting untuk 
diterapkan di kelompok usaha.  
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AS  :saya termotivasi karena bagi saya itu sebuah kebutuhan mbk, 
peluang kalau kita menjalin jejaring sosial dengan pihak-pihak 
lain. Termotivasi dari saya melihat wisata-wisata yang 
berkembang lebih baju, saya sering lihat di youtube, konten-
konten wisata kaya di australia itu. 

Kesimpulan  
Pelaku usaha termotivasi untuk belajar dan menerapkan jejaring sosial 
karena merasa butuh untuk mempertahankan usaha nya, ada yang 
tersadar setelah mengikuti pelatihan terkait promosi dan karena melihat 
kelompok usaha yang maju dan berkembang lebih maka pelaku usaha di 
desa bejiharo menerapkan jejaring sosial di kelompok usaha nya. 
 

b. Bagaimana proses interaksi dan komunikasi pada kelompok usaha di 
desa bejiharjo?  
ST  : interaksi dan komunikasi dengan jejaring dari pihak internal 

komunikasi nya secara langsung mbk, karena sering ketemu juga 
mbk, setiap sebulan sekali juga ada pertemuan, jadi komunikasi 
yang dijalani efektif. Tapi kalau komunikasi dengan sesama 
kelompok tani di luar desa bejiharjo seperti dengan kelompok tani 
kulonprogo, bantul, dinas pertanian, konsumen, itu kita komuikasi 
nya melalui sosial media mbk, soalnya kan jarak jauh. 

RA : interaksi dan komunkasi sesama anggota berjalan dengan baik, 
harmonis mbk, karena bagi kami disini tempat keluarga yang 
kedua, saling tolong menolong. Contoh nya ketika ada anggota 
yang hajatan kami turut membantu. Dan kalau interkasi atau 
komunikasi dengan mitra kerja diluar dengan hp mbk, skarang kan 
sudah cangih, contoh nya ada grup buat diskusi, komunitas-
komunitas pertemuan 

RS : 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. 

AD :komunikasi efektif yang dilakukan, soalnya disini bagian kerja nya 
udah di bagi mbk, ada koordinasi juga setiap bidang, misal ada 
yang kurang baik pada bidang pemandu, jadi nanti koordinator nya 
yang di panggil. Atau ada yang gak masuk kerja karena sakit atau 
ada urusan keluarga, itu tetap konfirmasi dan nanti bidang lain 
saling membantu. Komunikasi yang dilakukan dengan relasi pihak 
eksternal komunikasi dialog. 

GN : komunikasi yang dibangun harus efektif, 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 
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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 

Kesimpulan  
Komunikasi dan interaksi yang di bangun oleh kelompok usaha wisata dan 
tani yakni komunikasi efektif, yang mana setiap kelompok sudah di bagi tim 
koordinator masing-masing bidang.  
a) Komunikasi dan interaksi yang berjalan pada pemerintah desa dan 

pemerintah kelurahan, dan relasi lainnya berjalan dengan baik, karena 
sudah tim koordinator untuk berkomunikasi jika jarak jauh lewat sosial 
media, grup diskusi maupun secara langsung. Adapun bentuk 
komunikasi yang sering dijalanani kelompok usaha pada pemerintah 
yakni, Pelaporan terkait program, paket wisata, pelayanan pengunjung, 
pelatihan memberdayakan masyarakat, pelestarian ekowisata, kebutuhan 
sumber daya, sarana dan prasarana.  

b) Komunikasi dan interaksi antara pelaku usaha dengan pengunjung, 
konsumen dan biro perjalanan, sudah berjalan dengan baik. Pelayanan 
yang diberikan kelompok usaha baik, ramah, sopan santun, dan 
membentuk hubungan keakraban dengan pengunjung, pelayanan dalam 
bentuk secara langsung maupun di media sosial tetap menjalkan 
pelayana yang ramah, sopan santun. Memenuhi kebutuhan wisatawan. 
Sedangkan untuk kelompok tani komunikasi dengan pemasok dan 
konsumen berjalan denga efektif, dimana petani tetap mebutuhkan bibit 
dari pemasok, interaksi yang dibangun yakni interaksi secara langsung 
dan tidak langsung nya dengan media sosial.  

c) Komunikasi dan interaksi sesama anggota kelompok dan sesama pelaku 
usaha di desa bejiharjo berjalan dengan baik, bentuk interaksi yakni 
saling tolong menolong antar bidang jika ada teman bidang lainnya 
membutuhkan bantuan. Berkoordinasi dengan kelompok lainnya saat 
kedatangan pengujung, sharing dalam hal pengetahuan, kegiatan 
pelatihan, penyampaian saat rapat dengan bumdes.  

Saat ini komunikasi dan interaksi yang dilakuka oleh pelaku usaha kepada 
pemerintah, relasi pihak internal dan ekstrenal, sesama anggota, sesama 
pelaku usaha, pengunjung wisatawan, pemasok dan konsumen. Bentuk 
komunikasi yang dilakukan secara langsung dan tidak langsungnya melalui 
media. Oleh karena itu ada wadah untuk berkomunikasi yang dinamakan 
dialog grup. Adapun komunikasi yang sering dibahasa terkait informasi, 
peluang, sharing pengalaman dan pengetahuan dan info terkait pemebrian 
pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan pelaku usaha baik secara langsung 
maupun tidak langsung kepada pelaku usaha.  

c. Bagaimana mekanisme atau tahapan proses belajar terkait jaringan 
sosial di kelompok usaha ?  

BG  : proses nya pertama jelas kami mendapatkan info terkait jejaring, 
atau hal-hal yang baru itu salah satu nya dengan kami mengikuti 
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pelatihan. Awal nya kami memperkenalkan wisata goa pidul lewat 
pamflet, tapi sekarang kami sudah melalui media sosial mulai dari 
web, instagram, wa, facebook. Terkait jejaring antar individu 
dengan kelompok lain nya itu dari mengikuti event-event di 
pariwisata yogyakarta atau luar kota mbk, contoh nya event 
pameran wisata. Kalau bagaimana tahapan nya bisa langsung 
tanyakan dengan bagian marketing saja dengan mas AS dan WS.  

BD : 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. 
melalui media sosial seperti web belum terlalu aktif, dikarenakan 
sumberdaya manusia yang di usia mulai tidak produktif. 

d. Melalui apa proses belajar terkait jejaring sosial di kelompok usaha ? 
RA : iya belajar lewat teman yang lebih banyak pengalaman nya mbk, 

ada nya sharing ketika berkumpul dengan teman-teman.  
ST :belajar nya melalui sharing ketika perkumpulan dengan sesama 

pelaku usaha mbk, pengalaman,  kadang kalau yang masih bisa 
akses media sosial lewat internet dan pelatihan yang diadakan 
instansi dan pemerintah.  

AD : dengan mengikuti komunitas yang mendukung, sosial media, dan 
pelatihan mbk. 

BD :belajar melalui pelatihan yang diadakan oleh pemerintah terkait 
jejaring sosial dan memanfaatkan media itu baru sekali itu pun dulu 
awal-awal terbentuknya sekertariat wisata mbk. Selebihnya kami 
belajar lewat pengalaman, sharing dengan teman yang usaha nya 
lebih maju dari kita, dan kita sering lihat di internet. 

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 

 
Kesimpulan  
Proses belajar atau sumber pelaku usaha untuk belajar terkait jejaring 
sosial, awal belajar berbeda-beda setiap orang, namun hasil wawancara 
dan ditarik dari kesimpulan bahwa ada orang yang sebelum ada nya 
kelompok usaha, mereka sudah pernah menerapkan nya, yakni melalui 
pengalaman. Ada juga yang dia merasa dapet ilmu untuk 
mengembangkan jejaring dari hasil dia sharing dengan teman-teman 
yang lebih dulu usaha nya maju dan berkembang, dan ada juga yang 
orang baru sadar bahwa membangun jejaring pada pihak eksternal 
penting setelah mendapatkan pelatihan dari pemerintah dan instansi, 
setelah itu belajar dilanjutkan dari media sosial, jadi belajar masyarakt 
desa bejiharjo khususnya pelaku usaha tidak berhenti setelah 
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mendapatkan pelatihan saja, namun berkelanjutan.  
 

3. Bagaimana startegi mengembangkan kapasitas jejaring oleh 

kelompok usaha di desa bejiharjo? 

a. Bagaimana proses strategi pada kelompok usaha untuk 
mengembangkan jejaring sosial?  
AS  : pertama kami membangun relasi dan jaringan kerja melalui 

berbagai macam media sosial. 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. 

BG  : awal nya kita buat leaflet, kemudian kita tawarkan ke 
sekolah-sekolah, kemudian dinas pendidikan, dan biro 
perjalanan, jelas startegi paling utama dari kita yakni sistem 
pelayanan yang baik untuk pengunjung, kita memberikan 
pelayanan yang baik sesuai dengan keinginan tamu. 
Berkolaborasi dengan biro perjalanan, membuat konten di 
web semenarik mungkin 

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 pencarian. 

BD : pertama, membuat konten yang menarik di intagram, 
facebook, whatssapp, web. Memposting foto yang menarik 
pun ada jam-jam tertentu ketika masyarakat pada jam itu 
banyak waktu untuk membuka sosial media. Kedua aktif di 
komunitas wisata, seperi hpi himpunan pramuwisata 
indonesia, aktif di dialog grup. Mengikuti kegiatan pameran 
wisata. ketiga menjalin kerjasama dengan dengan penanam 
modal, seperti bank. Instansi, dan perusahaan. Keempat 
setelah itu membangu komitmen. 

ST : tentu nya untuk meningkatkan kemampuan dalam 
berjejaring perlu belajar dengan orang yang lebih 
berpengalaman, aktit pada kegiatan yang di adakan oleh 
lembaga, pemerintah dan instansi. Dengan begitu strategi 
yang dilakukan disini pertama menumbuhkan kepercayaan 
terhhadap anggota, pemasok dan konsumen, bagaimana agar 
produk tetap berkualitas, maka konsumen akan tetap 
berlangganan. 

Kesimpulan :  
Proses strategi yang dilakukan kelompok usaha pertama, dengan berpartisipasi 
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aktif pada komunitas atau kelompok sadar wisata dan gabungan kelompok tani. 
Kedua dengan memanfaatkan media sosial seperti instagram, web dan whhatssapp 
dengan membuat konten yang menarik dan memposting foto yang bagus, 
memposting foto di waktu-waktu yang pada saat itu masyarakat sedang aktik di 
media sosial. Dan pengunjung di minta untuk membrikan ulasan di web setelah 
berkunjung di goa pindul. Ketiga, menjalin jaringan dan memberikan kepercayaan 
kepada relasi, pemasok, pelanggan, pengunjung, biro perjalanan. Keempat, 
memberikan pelayanan yang bagus, dan menghasilkan produk yang berkualitas.  

b. Bentuk strategi yang dilakukan di kelompok usaha? 
 
ST :bentuk satrategi dengan memanfaatkan teknologi tepat guna 

tadi mbk, dan kepercayaan dengan anggota dan relasi 
lainnya, gabung di gapotan, kegiatan-kegiatan pertanian kaya 
komunitas pertanian sindonesia, kabupaten. 

RA : meningkatkkan profit yang lebih besar mbk, dengan cara 
menanam padi organik. Karena dengan produk yang bagus 
dan berkualitas tentu nya konsumen atau pelanggan tetap 
membeli dengan kita, dan kita menjalin jejaring dengan 
kelompok tani yang lebih maju dari kelompok kita, guna nya 
untuk apa, untuk mendapatkan informasi baru dan relasi yang 
mereka bangun dan aktif bergabung dengan komunits dengan 
begitu kita belajar cara untuk mendapatkan bahan baku. 

AD : Pertama membuat konsep jejaring, kemudian konsep 
jejaring di sosialisasikan atau di perkenalkan kepada anggota 
wirawisata. Jejaring yang dibangun dikarenakan adanya 
hubungan pertemanan, kekerabatan mbk dan dibangun atas 
dasar rasa saling menjaga, bentuk percaya, dan bentuk 
komitmen dengan sering berkumpul setiap sebulan sekali 
dalam rangka acara arisan sekaligus kumpul untuk evaluasi. 
Bergabung dengan kelompok wisata lain nya guna untuk 
mendapatkan infomasi bagaimana cara promosi yang baik, 
teknik untuk promosi. 

BD :nah, kalau kita sudah mengembangkan startegi itu tadi, maka 
wujud yang dirasakan yakni dengan membentuk komitmen 
dan adanya penguatan dari anggota, terbentuklah kesadaran 
akan penting nya jejaring, jadi anggota lebih terbuka dengan 
ilmu, mudah menerima masukan dari teman nya. Kalau kita 
menjalin relasi dengan bank, instansi, sesama pelaku, 
masyarakat, pemerintah jelas kita mendapatkan peluang, 
seumberdaya manusia, informasi dan modal tentunya mbk. 
Bentuk strategi setelan internal sudah kuat, maka pendekatan 
dengan kelompok wisata lain nya, yaitu pokdarwis. Misal 
bergabung denga kelompok kuliner, kelompok tani, biro 
perjalanan, dengan begitu kita mengali informasi dan cara 
pemasaran dan mengikuti pelatihan yang dilakukan instansi 
atau lembaga swadaya mbk, tetang program wirausaha dan 
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pemanfaatan medi sosial. 
AS  : mengembangkan jaringan usaha, pemasaran dan menjalin 

kemitraan, mendekatan usaha sejenis dalam satu wilayah 
geografis, karena kami berharap mampu bersaing dan 
memiliki keunggulan yang kompetitif. Selanjutanya 
mengembangkan sumber daya manusia nya dengan cara 
memberikan pelatihan dan pengalaman yang baru. Dan 
promosi di luar daerah. 

Kesimpulan : 
Strategi yang digunakan kelompok usaha yaitu, Pertama dengan bergabung 
kelompok sadar wisata dan gabungan kelompok tani. Dengan begitu akan 
mempelajari bagaimana cara promosi, mendapatkan bahan baku. Kedua 
mengikuti pelatihan yang di adakan instansi dan swadaya masyarakat. Ketiga 
bekerjasama dengan kelompok lainnya seperti kelompok kuliner, kelompok tani 
dan biro perjalanan untuk meningkatkan pengunjung. 

c. Faktor pendukung dan penghambat kelompok usaha ? 
 
BD :pendukung nya bagi saya disini adanya partisipasi dari 

anggota dan masyarakat sekitar ya mbk, kemudian untuk 
mengakses media sosial mudah. Kendala nya itu jika ada 
sesama pelaku wisata yang iri-irian tadi mbk, jadi bisa 
memcahkan rasa saling percaya untuk membangun 
kerjasama. Padahal kan kalau kita mau membangun 
kerjasama, pasti modal utama nya yakni kepercayaan antara 
sesama. 

RA :mudah mengakses sosial media, namun kurang nya sumber 
daya manusia yang produktif mbk, kan disini kebanyakan 
sudah pada tua-tua mbk, jadi untuk menggunakan media 
sosial sedikit lambat.  

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

Kesimpulan : 
Faktor pendukung nya, mudah untuk mengakses media sosial, dan anggta 
kelompok wisata yang aktif berpartisipasi. Kendala yang dihadapi menjalin  
komunikasi dengan pengunjung asing, karena masih kurang nya anggota 
kelompok yang bisa berbahasa inggris, dan sumber daya manusia yang kurang 
produktif di kelompok tani dikarenakan usia yang sudah tidak produktif. 
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LAMPIRAN 7. DOKUMENTASI 
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 Laporan Tahunan Kelompok Tani 
 

 

Daftar Hadir Rapat Anggota Kelompok Tani 
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Pelatihan jejaring sosial pada pemanfaatan media sosial 

 

Kondisi Rungan Pertemuan Rapat Dan Arisasn Kelompok 
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Lampiran 8. Surat Ijin Penelitian  
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Lampiran 9. Surat Keterangan  
 
 


