
 

 

 

 

Lampiran 1 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

Hari/Tanggal Observasi : 

Tempat    : 

 

No Aspek yang diamati Keterangan 

1. Batas Administratif Desa  

2. Interaksi antar warga  

3. Rutinitas kegiatan sehari-hari 

warga 

 

4. Kondisi sosial, ekonomi, dan 

pendidikan 

 

5. Program-program yang dibuat 

pemerintah daerah untuk 

menjadikan desa argowisata 

 

6. Peran pemerintah dalam upaya 

pemberdayaan masyarakat 

 

7. Dampak yang di timbulkan 

dari alih fungsi lahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Dinas Pariwisata 

I.  Identitas diri 

a. Nama  : 

b. Usia  : 

c. Pendidikan : 

d. Jabatan/Status : 

II.  Daftar Pertanyaan 

1. Sudah berapa lama saudara menjabat menjadi kepala Dinas 

Pariwisata? 

2. Bagaimana sejarah Desa Serang? 

3. Apakah program pembangunan desa agrowisata ini sudah sesuai 

dengan keadaan dan potensi wilayah setempat? 

4. Apa latar belakang pembentukan desa agrowisata? 

5. Sejak kapan merencanakan pembangunan desa agrowisata? 

6. Siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan perencanaan 

pembentukan desa agrowisata? 

7. Aspek-aspek apa saja yang akan dibangun oleh pemerintah dalam 

menunjang pembentukan desa agrowisata tersebut? 

8. Paket wisata apa saja yang ditawarkan pada obyek wisata tersebut? 

9. Apa yang membedakan obyek wisata desa agrowisata dengan obyek 

wisata yang lain? 



 

 

 

 

10. Bagaimana pengelolaan obyek wisata desa agrowisata tersebut? 

11. Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan Dinas Pariwisata pada 

masyarakat sekitar? 

12. Apakah ada dukungan dari lingkungan setempat terhadap program 

pembangunan desa agrowisata? 

13. Apakah terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah daerah 

pada saat penetapan menjadi desa agrowisata? 

14. Hambatan apa saja yang dialami oleh Dinas Pariwisata dalam 

pembangunan desa agrowisata ini? 

15. Bagaimana bentuk dari dukungan atau partisipasi masyarakat 

terhadap program desa agrowisata? 

16. Bagaimana peran serta Dinas Pariwisata dalam pembentukan desa 

agrowisata tersebut? 

17. Apakah dengan program ini memberikan dampak pada masyarakat 

sekitar terutama dampak sosial dan budaya? 

18. Dampak positif apa saja yang ditimbulkan dari program ini? 

19. Dampak negatif apa saja yang ditimbulkan dari program ini? 

20. Untuk ke depannya desa agrowisata ini mau bagaimana? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

B. Untuk Warga Desa Serang 

I.  Identitas diri 

a. Nama   : 

b. Usia   : 

c. Pendidikan  : 

d. Pekerjaan  : 

II.  Daftar pertanyaan 

1. Sudah berapa lama saudara tinggal di Desa Serang ini? 

2. Berapa jumlah anggota keluarga saudara? Dan berapa jumlah anak 

saudara? 

3. Sekarang duduk dibangku sekolah kelas berapa atau sudah bekerja? 

4. Apa saja kegiatan saudara sehari-hari? 

5. Bagaimana sikap, pergaulan, dan penampilan anak saudara dalam 

kehidupan sehari-hari? 

6. Bagaimana sejarah dan kehidupan masyarakat Desa Serang sebelum 

adanya penetapan menjadi desa agrowisata? 

7. Apa yang menjadi ciri khas kebudayaan dari masyarakat Desa 

Serang? 

8. Upacara-upacara adat apa saja yang sering masyarakat lakukan? 

9. Kapan saja diadakannya upacara-upacara adat? 

10. Hal-hal apa yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan upacara-upacara 

adat tersebut? 

11. Apa alasan masyarakat melaksanakan upacara adat tersebut? 



 

 

 

 

12. Setelah adanya penetapan menjadi desa agrowisata apakah upacara-

upacara dan kebudayaan masyarakat Desa Serang masih terjaga? 

13. Apakah ada proses regenerasi kebudayaan di kalangan anak-anak 

remaja? 

14. Sebelum menjadi petani strawberry saudara bekerja sebagai apa? 

15. Apa alasan saudara untuk berpindah profesi menjadi petani 

strawberry dan menanam strawberry? 

16. Kendala-kendala apa saja yang saudara hadapi dalam pembudidayaan 

tanaman strawberry? 

17. Apakah ada bantuan dari pemerintah baik berupa bibit atau pupuk? 

18. Darimana anda mendapatkan modal untuk bertani sayuran dan 

strawberry? 

19. Bagaimana cara pemasaran buah strawberry? 

20. Apakah ada peningkatan di bidang ekonomi dalam pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari setelah penetapan sebagai desa agrowisata? 

21. Apakah lahan atau tanah yang saudara kerjakan itu milik pribadi atau 

milik orang lain? 

22. Apakah budidaya atau menjadi petani strawberry akan saudara 

turunkan atau wariskan pada anak saudara? 

23. Apakah ada kelompok tani atau paguyuban untuk para petani 

strawberry? 

24. Program kerja apa saja yang dilakukan kelompok atau paguyuban 

tersebut? 



 

 

 

 

25. Manfaat apa saja yang diterima masyarakat dari adanya paguyuban 

atau kelompok tersebut? 

26. Berapa banyak anggota dalam paguyuban atau kelompok tersebut? 

27. Apakah ada syarat khusus untuk ikut dalam kelompok atau 

paguyuban tersebut? 

28. Bagaimana kordinasi antara kelompok atau paguyuban dengan 

masyarakat dan pemerintah desa maupun pemerintah daerah? 

29. Apakah pernah terjadi perselisihan antar petani strawberry? 

30. Biasanya perselisihan tentang apa? 

31. Bagaimana pendapat saudara setelah Desa Serang menjadi desa 

agrowisata? 

32. Bagaimana tanggapan atau pendapat saudara terhadap para 

wisatawan yang berwisata di Desa Serang? 

33. Bagaimana hubungan antara masyakat dengan pemerintah daerah 

setelah dan sebelum adanya penetapan desa agrowisata? 

34. Dampak apa saja yang ditimbulkan dari penetapan desa argowisata 

bagi saudara sendiri dan warga yang lain? 

35. Dampak positif apa saja yang saudara dapatkan setelah penetapan 

menjadi desa agrowisata? 

36. Dampak negatif apa saja yang saudara dapatkan setelah penetapan 

menjadi desa agrowisata? 

37. Harapan saudara ke depan untuk pemerintah daerah mengenai desa 

agrowisata bagaimana? 



 

 

 

 

C. Kepala Desa Serang 

I.    Identitas diri 

a. Nama  : 

b. Usia  : 

c. Pendidikan : 

d. Jabatan/Status : 

II. Daftar Pertanyaan 

 

1. Sudah berapa lama saudara menjabat menjadi kepala desa? 

2. Apa yang anda ketahui tentang sejarah dan kehidupan masyarakat 

Desa Serang sebelum adanya penetapan desa agrowisata? 

3. Wilayah mana saja yang berbatasan dengan Desa Serang? 

4. Berapa jumlah penduduk yang tinggal di Desa Serang? 

5. Organisasi masyarkat apa saja yang ada di Desa Serang? 

6. Program kerja apa saja yang dilaksanakan oleh masing-masing 

organisasi masyarakat tersebut? 

7. Manfaat apa saja yang di rasakan oleh masyarakat Desa Serang 

dengan adanya organisasi masyarakat tersebut? 

8. Berapa jumlah anggota dalam tiap-tiap organisasi? 

9. Apakah ada syarat-syarat untuk menjadi anggota organisasi? 

10. Bagaimana hubungan antara organisasi masyarakat dengan 

pemerintah desa dan pemerintah daerah apakah ada kerjasama? 

11. Upacara-upacara adat apa saja yang ada di Desa Serang? 



 

 

 

 

12. Kapan saja dilaksanakan upacara-upacara adat tersebut? 

13. Hal-hal apa saja yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan upacara-

upacara adat tersebut? 

14. Siapa yang memimpin jalannya upacara adat tersebut? 

15. Bagaimana latar belakang dari masing-masing upacara-upacara adat 

tersebut? 

16. Kesenian apa saja yang ada dan menjadi ciri khas dari Desa Serang 

sendiri? 

17. Apakah ada proses regenerasi kebudayaan di kalangan anak-anak 

remaja? 

18. Setelah adanya penetapan menjaadi desa agrowisata apakah upacara-

upacara dan kebudayaan masyarakat Desa Serang masih terjaga? 

19. Bagaimana gambaran mata pencaharian, pendidikan, dan kesehatan 

dari masyarakat Desa Serang? 

20. Bagaimana pendapat pemerintah desa terhadap penetapan desa 

agrowisata? 

21. Apa latar belakang pembentukan desa agrowisata? 

22. Fasilitas apa saja yang sudah ada unt`uk mendukung Desa Serang 

sebagai desa agrowisata? 

23. Fasilitas apa saja yang belum ada untuk mendukung Desa Serang 

sebagai desa agrowisata? 

24. Apakah program pembangunan desa agrowisata ini sudah sesuai 

dengan keadaan dan potensi wilayah setempat? 



 

 

 

 

25. Bagaimana peran pemerintah desa dalam penetapan desa agrowisata? 

26. Program-program apa saja yang dilakukan pemerintah daerah untuk 

mendukung desa agrowisata ini? 

27. Kendala apa saja yang dihadapi pemerintah desa dan masyarakat desa 

dalam proses penetapan desa agrowisata? 

28. Bagaimana hubungan pemerintah desa dengan masyarakat desa itu 

sendiri? 

29. Apakah sudah pernah terjadi konflik atau pertentangan antara 

pemerintah desa dengan masyarakat? 

30. Bagaimana dampak yang di rasakan oleh pemerintah desa setelah 

adanya penetapan desa agrowisata? 

31. Bagaimana pemerintah desa dalam menjaga kebudayaan yang dimiliki 

oleh Desa Serang? 

32. Bagaimana tanggapan saudara mengenai bencana alam angin ribut 

yang melanda Desa Serang pada waktu lalu? 

33. Apa saja dampak dari bencana alam tersebut? 

34. Apakah berpengaruh terhadap pariwisata dan masyarakat Desa 

Serang? 

35. Bagaimana pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam menangani 

bencana tersebut? 

36. Bagaimana harapan pemerintah desa ke depan terhadap desa 

agrowisata? 

 



 

 

 

 

HASIL OBSERVASI 

KEADAAN DESA SERANG KECAMATAN KARANGREJA 

KABUPATEN PURBALINGGA 

 

Hari/ Tanggal : Senin/ 30 Januari 2012 

    Rabu/ 15 Februari 2012 

Tempat  : Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga 

 

No Aspek yang diamati Keterangan 

1. Batas Administratif Desa  Sebelah Utara berbatasan 

dengan Desa Batursari, Desa 

Gombong, dan Desa 

Clakatakan 

 Sebelah Selatan berbatasan 

dengan Desa Bumisari, Desa 

Binangun, dan Desa 

Sangkanayu 

 Sebelah Barat berbatasan 

dengan Puncak Gunung 

Slamet 

 Sebelah Timur berbatasan 

dengan Desa Siwarak dan 

Desa Tlahab lor. 

2. Interaksi antar warga Interakasi yang terjalin pada 

masyarakat Desa Serang sangat erat 

antara satu dengan yang lain, 

sehingga solidaritas dalam 

masyarakat Desa Serang masih tetap 

terjaga dengan adanya kegiatan 

gotong royong dan kerja bakti yang 

rutin dilaksanakan oleh warga 

masyarakat. 

3. Rutinitas kegiatan sehari-hari Kegiatan atau rutinitas yang sering di 
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warga lakukan oleh masyarakat Desa 

Serang yang berada di pegunungan 

dan kebanyakan masyarakatnya 

bekerja sebagai petani mereka lebih 

banyak menghabiskan waktu mereka 

di ladang. Mereka biasanya 

berangkat dari rumah untuk pergi ke 

ladang sekitar pukul 07.00 WIB dan 

kemudian istirahat kembali ke rumah 

pukul 12.00 WIB dan kembali ke 

ladang lagi sekitar pukul 14.00 WIB 

sampai sore baru pulang ke rumah 

tegantung cuaca juga, itu untuk para 

laki-laki sedangkan para perempuan 

keanyakan mereka di waktu pagi 

mengurus rumah, dan mengantarkan 

anak ke sekolah bagi yang anaknya 

masih duduk di bangku TK, 

sedangkan yang mempunyai anak 

sudah besar mereka ikut suami pergi 

ke ladang. 

4. Kondisi sosial, ekonomi, dan 

pendidikan 

Untuk kondisi sosial dari masyarakat 

Desa Serang itu sendiri masih 

bersifat sederhana dan masih 

menjujung nilai-nilai dan norma-

norma yang ada dimasyarakat, untuk 

kondisi bidang ekonomi sendiri 

sudah bisa mencukupi kebutuhan 

sehari-sehari keluarga dari hasil 

penjualan sayuran dan buah 

strawberry, sedangkan dalam bidang 

pendidikan sendiri untuk masyarakat 

Desa Serang itu masih sangat rendah 

dimana kebanyakan dari mereka 

hanya lulusan SMP dan sebagaian 

kecil SMA. 

5. Program-program yang dibuat 

pemerintah daerah untuk 

menjadikan desa argowisata 

Program-program yang dibuat oleh 

pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah yang bekerjasama 

melakukan pembentukan-

pembentukan organisasi-organisasi 

dan pembentukan badan usaha bagi 

masyarakat Desa Serang, pmbuatan 

saran dan prasarana penunjang 
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sebagai bentuk dukungan untuk 

menjadi desa agrowisata. 

6. Peran pemerintah dalam upaya 

pemberdayaan masyarakat 

Dalam hal ini pemerintah daerah dan 

pemerintah desa juga berperan serta 

dalam pemberdayaan masyarakat 

Desa Serang dengan melakukan 

sosialisasi-sosialisasi, pembinaan, 

dan juga ikut serta dalam semua 

kegiatan-kegiatan yang ada dalam 

masyarakat Desa Serang. 

7. Dampak yang di timbulkan 

dari alih fungsi lahan 

Dampak yang ditimbulkan dan yang 

dirasakan oleh masyarakat langsung 

ada 2 dampak yaitu dampak positif 

dan dampak negatif yang mana 

dampak positif misalnya saja pada 

tingkat pendapatan masyarakat 

karena adanya lapangan kerja baru, 

pola pikir masyarakat mulai 

berkembang, pendidikan mulai ada 

penngkatan walaupun hanya sedikit. 

Sedangkan dampak negatif yang 

dirasakan antara lain adanya konflik 

antar warga, masuknya budaya dari 

luar yang sifatnya negatif. 
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HASIL WAWANCARA 

 

DAMPAK SOSIAL ALIH FUNGSI LAHAN TERHADAP POLA 

KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA SERANG KECAMATAN 

KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA 

 

Tanggal Wawancara : 13 Febuari 2012 

Waktu Wawancara : Pukul 09.00 WIB  

Tempat Wawancara : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga 

 

Nama Responden : Dra Titi Setijawati M. Si 

Usia   : 50 Tahun 

Pendidikan Terakhir : S2 

Jabatan/Status  : Kepala Bidang Pariwisata 

 

21. Sudah berapa lama saudara menjabat menjadi Kepala Bidang 

Pariwisata? Saya sudah menjabat menjadi kepala bidang pariwisata 

kurang lebih selama 2 tahun di pindah tugaskan oleh pemerintah 

daerah. 

22. Bagaimana sejarah Desa Serang? Saya kurang tahu secara detail 

mengenai sejarah dari Desa Serang itu sendiri. 
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23. Apakah program pembangunan desa agrowisata ini sudah sesuai dengan 

keadaan dan potensi wilayah setempat? Saya rasa sudah sesuai dengan 

keadaan dan potensi keadaan wilayah  Desa Serang karena panorama 

suasana alam yang mendukung dan perkebunan termasuk dalam obyek 

wisata pilihan atau minat khusus. 

24. Apa latar belakang pembentukan desa agrowisata? Latar belakang 

pembentukan desa agrowisata karena potensi alam yang indah, sejuk, 

dan juga terdapat pertanian sayur mayur. 

25. Sejak kapan merencanakan pembangunan desa agrowisata? 

Perencanaan pembentukan desa agrowisata sejak tahun 2000 dan mulai 

terlaksanakan pada tahun 2009. 

26. Siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan perencanaan 

pembentukan desa agrowisata? Dinas-dinas yang terlibat dalam 

perencanaan pembentukan desa agrowisata antara lain ada 

Dintanhutbun, Disperindagkop, Bappeda, dan Dinbudparpora. 

27. Aspek-aspek apa saja yang akan dibangun oleh pemerintah dalam 

menunjang pembentukan desa agrowisata tersebut? Pembangunan 

pelebaran jalan, pembangunan pintu gerbang kawasan agrowisata, 

pemasangan rambu-rambu lalu lintas serta penanda wisata, penataan 

penerangan jalan, pembangunan farm house, green house, dan kantor 

pengelola. 

28. Paket wisata apa saja yang ditawarkan pada obyek wisata tersebut? 

Paket wisata yang ditawarkan ada paket berkebun dan berternak, 
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haiking lintas bukit, family camp, flying fox, hutan wisata, kebun 

strawberry. 

29. Apa yang membedakan obyek wisata desa agrowisata dengan obyek 

wisata yang lain? Yang membedakan antara obyek wisata agrowisata 

dengan obyek wisata yang lain adalah pada hasil pertaniaan khususnya 

strawberry dan sayur mayur. 

30. Bagaimana pengelolaan obyek wisata desa agrowisata tersebut? 

Pengelolaan obyek wisata desa agrowisata ini adalah Badan Usaha 

Milik Desa (Bumdes) dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis). 

31. Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan Dinas Pariwisata pada 

masyarakat sekitar? Proses sosialisasi yang dilakukan dengan cara 

melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Serang dan juga lewat 

mass media. 

32. Apakah ada dukungan dari lingkungan setempat terhadap program 

pembangunan desa agrowisata? Ada dukungan dari masyarakat Desa 

Serang terhadap pembangunan desa agrowisata tersebut. 

33. Apakah terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah daerah 

pada saat penetapan menjadi desa agrowisata? Saya rasa belum terjadi 

konflik antara masyarakat dengan pemerintah pada saat penetapan. 

34. Hambatan apa saja yang dialami oleh Dinas Pariwisata dalam 

pembangunan desa agrowisata ini? Hambatan dan kendala yang 

mendasar dalam pembangunan desa agrowisata adalah pendanaan atau 

masalah modal dan kurangnya investor, selain dari pendanaan juga dari 
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segi kualitas keterampilan SDM yang mana masih kurang dan juga pola 

pikir yang masih tradisional. 

35. Bagaimana bentuk dari dukungan atau partisipasi masyarakat terhadap 

program desa agrowisata? Dukungan dari masyarakat sendiri dengan 

berkebun sendiri di lahan mereka masing-masing. 

36. Bagaimana peran serta Dinas Pariwisata dalam pembentukan desa 

agrowisata tersebut? Peranan dari Dinas Pariwisata itu sendiri adalah 

melakukan pembinaan, membimbing dan memberikan arahan-arahan 

agar masyarakat mengarah ke masyarakat yang sadar wisata. 

37. Apakah dengan program ini memberikan dampak pada masyarakat 

sekitar terutama dampak sosial dan budaya? Dengan adanya program 

ini memberikan dampak sosial dan budaya bagi masyarakat sekitar baik 

dari segi kebudayaan dan kehidupan sosial. 

38. Dampak positif apa saja yang ditimbulkan dari program ini? Dampak 

positif yang ditimbulkan dari penetapan desa agrowisata ini adalah 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas SDM meningkat. 

39. Dampak negatif apa saja yang ditimbulkan dari program ini? Saya rasa 

untuk dampak negatif belum ada sampai sekarang ini. 

40. Untuk ke depannya desa agrowisata ini mau bagaimana? Untuk ke 

depannya mau dijadikan desa agrowisata yang dikelola oleh badan 

usaha milik desa (Bumdes) dengan produk-produk pertanian yang 

diutamakan atau diperioritaskan adalah strawberry dan sayur mayur. 

HASIL WAWANCARA 
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DAMPAK SOSIAL ALIH FUNGSI LAHAN TERHADAP POLA 

KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA SERANG KECAMATAN 

KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA 

 

Tanggal Wawancara : 13 Febuari 2012 

Waktu Wawancara : Pukul 10.00 WIB  

Tempat Wawancara : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga 

 

Nama Responden : Herry D 

Usia   : 48 Tahun 

Pendidikan Terakhir : S1 

Jabatan/Status  : Staf Bidang Pariwisata 

 

1. Sudah berapa lama saudara menjabat menjadi Staf Bidang Pariwisata? 

Saya sudah menjabat menjadi kepala bidang pariwisata kurang lebih 

selama 4 tahun diangkat oleh pemerintah daerah. 

2. Bagaimana sejarah Desa Serang? Saya kurang tahu secara detail 

mengenai sejarah dari Desa Serang itu sendiri lebih baik saudara 

menanyakan langsung kepada warga atau kepala Desa Serang itu 

sendiri. 
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3. Apakah program pembangunan desa agrowisata ini sudah sesuai dengan 

keadaan dan potensi wilayah setempat? Saya rasa sudah sesuai dengan 

keadaan dan potensi keadaan wilayah  Desa Serang karena keadaan 

alam yang sangat mendukung untuk obyek agrowisata dengan 

keunggulan-keunggulan yang di miliki misalnya saja keindahan alam 

dan komoditas hasil pertaniaan serta perkebunan ini termasuk dalam 

obyek wisata pilihan atau minat khusus. 

4. Apa latar belakang pembentukan desa agrowisata? Latar belakang 

pembentukan desa agrowisata karena potensi alam yang indah, sejuk, 

dan juga terdapat pertanian sayuran serta potensi yang di miliki untuk 

mengembangkan budi daya strawberry. 

5. Sejak kapan merencanakan pembangunan desa agrowisata? 

Perencanaan pembentukan desa agrowisata sejak tahun 2000 dan mulai 

terlaksanakan pada tahun 2009 sampai saat ini. 

6. Siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan perencanaan 

pembentukan desa agrowisata? Dinas-dinas yang terlibat dalam 

perencanaan pembentukan desa agrowisata antara lain ada 

Dintanhutbun, Disperindagkop, Bappeda, dan Dinbudparpora. 

7. Aspek-aspek apa saja yang akan dibangun oleh pemerintah dalam 

menunjang pembentukan desa agrowisata tersebut? Pembangunan 

pelebaran jalan, pembangunan pintu gerbang kawasan agrowisata, 

pemasangan rambu-rambu lalu lintas serta penanda wisata, penataan 
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penerangan jalan, pembangunan farm house, green house, dan kantor 

pengelola. 

8. Paket wisata apa saja yang ditawarkan pada obyek wisata tersebut? 

Paket wisata yang ditawarkan ada paket berkebun dan berternak, 

haiking lintas bukit, family camp, flying fox, hutan wisata, kebun 

strawberry. 

9. Apa yang membedakan obyek wisata desa agrowisata dengan obyek 

wisata yang lain? Yang membedakan antara obyek wisata agrowisata 

dengan obyek wisata yang lain adalah pada hasil pertaniaan khususnya 

strawberry dan sayuran. Dan juga minat yang ditawarkan lebih menyatu 

dengan keadaan alam sekitar dan suasana pegunungan. 

10. Bagaimana pengelolaan obyek wisata desa agrowisata tersebut? 

Pengelolaan obyek wisata desa agrowisata ini adalah Badan Usaha 

Milik Desa (Bumdes) dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang 

anggotanya adalah masyarakat Desa Serang itu sendiri. 

11. Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan Dinas Pariwisata pada 

masyarakat sekitar? Proses sosialisasi yang dilakukan dengan cara 

melakukan pertemuan dan dialog pada masyarakat Desa Serang. 

12. Apakah ada dukungan dari lingkungan setempat terhadap program 

pembangunan desa agrowisata? Ada dukungan dari masyarakat Desa 

Serang terhadap pembangunan desa agrowisata tersebut dengan ikut 

menanam buah strawberry dan menjadi pengelola obyek agrowisata. 
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13. Apakah terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah daerah 

pada saat penetapan menjadi desa agrowisata? Saya rasa tidak pernah 

terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah pada saat 

penetapan. 

14. Hambatan apa saja yang dialami oleh Dinas Pariwisata dalam 

pembangunan desa agrowisata ini? Hambatan dan kendala yang 

mendasar dalam pembangunan desa agrowisata adalah pendanaan atau 

modal dan kurangnya investor aktif, selain dari pendanaan juga dari 

segi kualitas keterampilan SDM yang mana masih kurang dan juga pola 

pikir yang masih tradisional. 

15. Bagaimana bentuk dari dukungan atau partisipasi masyarakat terhadap 

program desa agrowisata? Dukungan dari masyarakat sendiri dengan 

berkebun sendiri di lahan mereka masing-masing dan membentuk 

perkumpulan atau kelompok sadar wisata (Pokdarwis). 

16. Bagaimana peran serta Dinas Pariwisata dalam pembentukan desa 

agrowisata tersebut? Peranan dari Dinas Pariwisata itu sendiri adalah 

melakukan pembinaan, membimbing dan memberikan arahan-arahan 

agar masyarakat mengarah ke masyarakat yang sadar wisata. 

17. Apakah dengan program ini memberikan dampak pada masyarakat 

sekitar terutama dampak sosial dan budaya? Dengan adanya program 

ini memberikan dampak sosial dan budaya bagi masyarakat sekitar baik 

dari segi kebudayaan dan kehidupan sosial. 
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18. Dampak positif apa saja yang ditimbulkan dari program ini? Dampak 

positif yang ditimbulkan dari penetapan desa agrowisata ini adalah 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas SDM meningkat. 

19. Dampak negatif apa saja yang ditimbulkan dari program ini? Saya rasa 

untuk dampak negatif belum ada sampai sekarang ini. 

20. Untuk ke depannya desa agrowisata ini mau bagaimana? Untuk ke 

depannya mau dijadikan desa agrowisata yang dikelola oleh badan 

usaha milik desa (Bumdes) dengan produk-produk pertanian yang 

diutamakan atau diperioritaskan adalah strawberry dan sayur mayur. 
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HASIL WAWANCARA 

 

DAMPAK SOSIAL ALIH FUNGSI LAHAN TERHADAP POLA 

KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA SERANG KECAMATAN 

KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA 

 

Tanggal Wawancara : 12 Maret 2012 

Waktu Wawancara : Pukul 08.00 WIB  

Tempat Wawancara : Kantor Kepala Desa Serang 

 

Nama Responden : Sugito 

Usia   : 42 Tahun 

Pendidikan Terakhir : SMA 

Jabatan/Status  : Kepala Desa 

 

37. Sudah berapa lama saudara menjabat menjadi kepala desa? Saya sudah 

menjabat menjadi kepala desa selama 5 tahun dan baru satu periode 

sejak 2007 dan orang tua dari bapak saya juga dulunya pernah menjabat 

menjadi kepala desa juga. 

38. Apa yang anda ketahui tentang sejarah penetapan Desa Serang sebagai 

desa agrowisata? Dari jaman dulu Desa Serang sudah mulai terkenal 

pada tahun 1980an dari hasil pertaniaan sayuran dan keindahan 

alamnya sehingga membuat warga yang datang atau berkunjung ke 
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Desa Serang ini merasa terkesan dengan keadaan yang ada dan dari 

tahun ketahuan semakin terkenal dan atas pertimbangan-pertimbangan 

di atas kemudian oleh pemerintah daerah di jadikan tempat wisata alam 

dengan basis agrowisata dengan komoditas tanaman sayuran karena 

kebanyakan warga Desa Serang bekerja sebagai petani sayuran. 

Kemudian secara resmi Desa Serang di tetapkan menjadi desa 

agrowisata pada tahun 2010 dengan komoditas yang di utamakan 

adalah buah strawberry karena buah strawberry ini yang paling di 

minati oleh para warga dan wisatawan. 

39. Wilayah mana saja yang berbatasan dengan Desa Serang? Sebelah 

Utara berbatasan dengan Kabupaten Pemalang lebih tepatnya Desa 

Batursari, Desa Clakatakan, Desa Gombong. Sebelah Selatan 

berbatasan dengan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari, Desa 

Binangun, Desa Pengalusan, Desa Campakoah dan Desa Sangkanayu 

Kecamatan Mrebet Sebelah Barat berbatasan dengan puncak Gunung 

Slamet ( Kabupaten Pemalang ). Sebelah Timur berbatasan dengan 

Desa Tlahab Lor dan Desa Siwarak Kecamatan Karangreja. 

40. Berapa jumlah penduduk yang tinggal di Desa Serang? Jumlah 

penduduk Desa Serang saat ini berjumlah 7268 jiwa terdiri dari 2144 

KK. 

41. Organisasi masyarakat apa saja yang ada di Desa Serang? Organisasi 

yang ada di Desa Serang misalnya adanya organisasi Prima Tani, 
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Karang Taruna, organisasi perempuan dan Pokdarwis ( Kelompok 

Sadar Wisata ). 

42. Program kerja apa saja yang dilaksanakan oleh masing-masing 

organisasi masyarakat tersebut? Program-program kerja dari masing-

masing organisasi misalnya dari Pokdarwis merupakan kelompok 

masyarakat yang lebih fokus pada bidang pariwisata, untuk Karang 

Taruna selalu ikut berperan serta dalam setiap kegiatan-kegitan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah desa, kemudian organisasi Prima Tani 

sendiri hanya lebih fokus pada bidang pertanian misalnya mengenai 

pembagian pupuk, dan bibit tanaman, untuk organisasi perempuan 

sendiri lebih cenderung kepada arisan, pengelolaan tanaman sayuran 

dan buah strawberry. 

43. Manfaat apa saja yang di rasakan oleh masyarakat Desa Serang dengan 

adanya organisasi masyarakat tersebut? Masyarakat menjadi lebih aktif 

dan tanggap, serta mendapatkan pengalaman yang lebih misalnya 

dengan masuk menjadi anggota organisasi masyarakat seperti 

pokdarwis masyarakat bisa mengetahui tentang sapta pesona wisata 

kemudian juga menperoleh pendapatan dengan menjadi tour guide atau 

menjadi pengelola home stay. 

44. Berapa jumlah anggota dalam tiap-tiap organisasi? Jumlah anggota dari 

masing-masing organisasi dari organisasi Karang Taruna berjumlah 65 

orang, organisasi Prima Tani ada 528 orang, organisasi perempuan ada 

30 orang, dan organisasi Pokdarwis ada 258 orang. 
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45. Apakah ada syarat-syarat untuk menjadi anggota organisasi? Syarat 

untuk menjadi anggota organisasi tidak ada syarat atau aturan yang 

mengatur hanya masyarakat Desa Serang yang mau kerja keras dan 

mampu menyumbangkan tenaga dan pikirannya secara ikhlas untuk 

organisasi tersebut karena dalam organisasi lebih bersifat sosial dan 

tidak ada paksaan. 

46. Bagaimana hubungan antara organisasi masyarakat dengan pemerintah 

desa dan pemerintah daerah apakah ada kerjasama? Hubungan antara 

organisasi masyarakat dengan pemerintah desa sangat erat dan menyatu 

misalnya jika masyarakat mengalami kesulitan maka pemerintah desa 

memabantu dan fasilitasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, 

kemudian adanya pembinaan terhadap anggota-anggota dari organisasi 

masyarakat mengenai peningkatan SDM masyarakatnya.  

47. Upacara-upacara adat apa saja yang ada di Desa Serang? Upacara adat 

yang sering dan masih dilakasanakan hanya upacara-upacara adat yang 

besar saja misalnya upacara adat Suroan (sedekah bumi). 

48. Kapan saja dilaksanakan upacara-upacara adat tersebut? Biasanya 

dilaksanakan pada bulan syuro atau 1 Muharam tahun baru islam. 

49. Hal-hal apa saja yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan upacara-

upacara adat tersebut? Hal-hal perlu disiapkan dalam acara tersebut 

adalah dibuat gunungan dari tanaman atau hasil-hasil pertanian, 

kemudian arak-arakan, terus diadakan ruat bumi berupa pagelaraan 

wayang kulit. 
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50. Siapa yang memimpin jalannya upacara adat tersebut? Untuk 

memimpin jalannya upacara adat tersebut dibentuk sebuah ke panitian 

dan orang yang dianggap tau atau ahli dalam bidangnya. 

51. Bagaimana latar belakang dari masing-masing upacara-upacara adat 

tersebut? Latar belakang di adakannya upacara-upacara adat tersebut 

sebagai salah satu rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas 

kesuburan dan hasil panen yang telah diberikan pada Desa Serang dan 

juga untuk meminta agar Desa Serang diberikan desa yang subur, aman, 

tentram, makmur lan loh jinawi. 

52. Kesenian apa saja yang ada dan menjadi ciri khas dari Desa Serang 

sendiri? Keseniaan yang menjdai ciri khas dari masyarakat Desa Serang 

adalah kesenian Gumbeng yaitu semacam alat musik, kesenian ebeg 

(kuda lumping), dan genjringan (rebana). 

53. Apakah ada proses regenerasi kebudayaan di kalangan anak-anak 

remaja? Ada regenerasi tapi masih sedikit yang berminat untuk 

melestarikan keseniaan-keseniaan tersebut. 

54. Setelah adanya penetapan menjaadi desa agrowisata apakah upacara-

upacara dan kebudayaan masyarakat Desa Serang masih terjaga? 

Sampai saat ini masih sering di laksanakan dan juga menjadi salah satu 

pilihan paket wisata yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. 

55. Bagaimana gambaran mata pencaharian, pendidikan, dan kesehatan dari 

masyarakat Desa Serang? Mata pencaharian bagi masyarakat Desa 

Serang kebanyakan merupakan petani, untuk pendidikan masih agak 
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rendah dimana kebanyakan mereka lulusan dari SMP dan SMA dan 

untuk kesehatan sudah agak memadai.  

56. Bagaimana pendapat pemerintah desa terhadap penetapan desa 

agrowisata? Pendapat dari pemerintah desa terhadap penetapan Desa 

Serang menjadi desa agrowisata sangat mendukung karena dalam hal 

ini dengan ditetapkannya Desa Serang menjadi desa agrowisata secara 

tidak langsung akan mempengaruhi pendapatan dan perekonomian 

masyarakat menjadi meningkat. 

57. Fasilitas apa saja yang sudah ada untuk mendukung Desa Serang 

sebagai desa agrowisata? Untuk fasilitas-fasilitas yang mendukung 

sebagai desa agrowisata pemerintah desa sudah menyiapkan tenda-

tenda untuk pedagang, fasilitas home stay, fasilitas out bond, dan telah 

menyiapakan lahan untuk dibangun rest area. 

58. Fasilitas apa saja yang belum ada untuk mendukung Desa Serang 

sebagai desa agrowisata? Fasilitas yang belum ada adalah embung 

sebagai tempat bermain anak-anak seperti bermain sepeda air dan 

kegiatan-kegiatan yang berbau air. 

59. Apakah program pembangunan desa agrowisata ini sudah sesuai dengan 

keadaan dan potensi wilayah setempat? Sudah dan sedang 

dikembangkan lebih lanjut potensi-potensi yang belum di kembangkan 

secara maksimal. 

60. Bagaimana peran pemerintah desa dalam penetapan desa agrowisata? 

Pemerintah desa ikut berperan aktif dalam perencanaan dan 
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pembangunan-pembangunan seperti pembangunan pasar dan 

pembangunan rest area serta memberikan fasilitas-fasilitas yang 

dibutuhkan. 

61. Program-program apa saja yang dilakukan pemerintah daerah untuk 

mendukung desa agrowisata ini? Pemerintah desa telah melakukan 

perencanaan pembuatan pasar dan rest area dengan mempersiapakn 

lahan yang akan digunakan untuk pembangunan tempat tersebut dan itu 

merupakan tanah dan lahan milik desa. 

62. Kendala apa saja yang dihadapi pemerintah desa dan masyarakat desa 

dalam proses penetapan desa agrowisata? Kurangnya dukungan dari 

pemerintah daerah yang serius dalam bentuk dana untuk 

mengembangkan desa agrowisata dan juga datang dari SDM 

masyarakatnya yang mana kurang berinovatif, berkreatifikas, dan 

berspekulasi. 

63. Bagaimana hubungan pemerintah desa dengan masyarakat desa itu 

sendiri? Untuk hubungannya baik antara pemerintah desa dengan 

masyarakat desa itu sendiri. 

64. Apakah sudah pernah terjadi konflik atau pertentangan antara 

pemerintah desa dengan masyarakat? Untuk saat ini belum pernah 

terjadi konflik dan perselisihan antara warga dan pemerintah desa. 

65. Bagaimana dampak yang di rasakan oleh pemerintah desa setelah 

adanya penetapan desa agrowisata? Dampak yang dirasakan oleh 

pemerintah desa adalah menigkatnya PAD desa dan desa semakin maju. 
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66. Bagaimana pemerintah desa dalam menjaga kebudayaan yang dimiliki 

oleh Desa Serang? Pemerintah desa selalu ikut serta dalam segala 

kegiatan yg dilaksanakan oleh masyarakat dan juga memberikan 

dukungan. 

67. Bagaimana tanggapan saudara mengenai bencana alam angin ribut yang 

melanda Desa Serang pada waktu lalu? Bencana angin rebut kemarin 

memang sempat melanda desa serang dan itu merupakan siklus alam 

yang biasa terjadi pada bulan-bulan sekarang sehingga masyarakat 

sudah paham dan sudah mengantisipasinya. 

68. Apa saja dampak dari bencana alam tersebut? Dampak yang 

ditimbulkan akibat dari bencana tersebut antara lain kerusakan tanaman, 

dan fasilitas-fasilitas penunjang untuk pariwisata seperti gubug-gubug 

sebagai tempat bersantai para pengunjung dan kios-kios penjualan buah 

cinderamata dan buah strawberry. 

69. Apakah berpengaruh terhadap pariwisata dan masyarakat Desa Serang? 

Untuk pariwisata sendiri tidak begitu terlalu berpengaruh akan tetapi 

bagi masyarakat sangat berpengaruh karena rumah mereka rusak akibat 

dari bencana tersebut. 

70. Bagaimana pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam menangani 

bencana tersebut? Penanggulangan bencana alam yang dilakukan oleh 

pemerintah desa dengan memfasilitasi masyarakat untuk bergotong 

royong membantu warga yang terkena bencana yang lebih parah 

dengan melakukan iuran uang seikhlasnya itu untuk yang laki-laki dan 
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dari perempuan biasanya berupa sembako seperti beras, minyak, dan 

lain-lain. 

71. Bagaimana harapan pemerintah desa ke depan terhadap desa 

agrowisata? Saya selaku kepala Desa Serang optimis bisa lebih baik dan 

ini merupakan suatu prospek yang menguntungkan dan dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat dari hasil penjualan sayuran dan 

buah strawberry kepada para wisatawan. 
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HASIL WAWANCARA 

 

DAMPAK SOSIAL ALIH FUNGSI LAHAN TERHADAP POLA 

KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA SERANG KECAMATAN 

KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA 

 

Tanggal Wawancara : 13 Maret 2012 

Waktu Wawancara : Pukul 09.00 WIB  

Tempat Wawancara : TK Pertiwi 2 Desa Serang 

 

Nama Responden : Ibu Lina 

Usia   : 23 Tahun 

Pendidikan Terakhir : SMP 

Pekerjaan  : Petani Sayuran dan Strawberry 

 

38. Sudah berapa lama saudara tinggal di Desa Serang ini? Saya tinggal di 

Desa Serang sudah 23 tahunan asli warga Serang. 

39. Berapa jumlah anggota keluarga saudara? Jumlah anggota keluarga 

dalam 1 rumah sebanyak 3 orang, terdiri dari 1 orang anak saya dan 

suami. 

40. Sekarang duduk dibangku sekolah kelas berapa atau sudah bekerja? 

Sekarang anak saya masih TK. 
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41. Apa saja kegiatan saudara sehari-hari? Kegiatan saya sehari-hari kalo 

pagi-pagi mengantar anak sekolah dan menemani sampai pulang 

sekolah, setelah itu saya bersih-bersih rumah dan kemudian ke ladang 

menemani dan membantu suami saya sampai sore. 

42. Bagaimana sikap, pergaulan, dan penampilan anak saudara dalam 

kehidupan sehari-hari? Sikap dan pergaulan anak saya biasa saja masih 

wajar dan tidak macam-macam ya maklum masih kecil masih TK. 

43. Bagaimana sejarah dan kehidupan masyarakat Desa Serang sebelum 

adanya penetapan menjadi desa agrowisata? Sebelum terjadi penetapan 

menjadi desa agrowisata kebanyakan masyarakat bekerja sebagai petani 

sayur dan perekonomian masih rendah. 

44. Apa yang menjadi ciri khas kebudayaan dari masyarakat Desa Serang? 

Ciri khas dari kebudayaan masyarakat Desa Serang adalah kebudayaan 

kuda lumping, kentongan, dan gumbeng. 

45. Upacara-upacara adat apa saja yang sering masyarakat lakukan? 

Upacara bersih desa dan upacara syukuran yaitu syuroan atau ruwat 

bumi. 

46. Kapan saja diadakannya upacara-upacara adat? Biasanya upacara 

tersebut di laksanakan pada hari-hari tertentu misalnya pada tanggal 1 

muharam atau tahun baru islam. 

47. Hal-hal apa yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan upacara-upacara 

adat tersebut? Hal-hal yang perlu di siapkan seperti sesaji dan hasil-
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hasil bumi seperti sayuran, dan ritual-ritual tertentu dan dana untuk 

membiayai berlangsungnya kegitan tersebut. 

48. Apa alasan masyarakat melaksanakan upacara adat tersebut? Sebagai 

bukti rasa syukur terhadap sang pencipta atas berkah panen yang 

melimpah dan juga diberikan keselamatan. 

49. Setelah adanya penetapan menjadi desa agrowisata apakah upacara-

upacara dan kebudayaan masyarakat Desa Serang masih terjaga? Masih 

terjaga. 

50. Apakah ada proses regenerasi kebudayaan di kalangan anak-anak 

remaja? Ada dalam kesenian kentongan kebanyakan laki-laki dan 

rebana bagi para perempuan. 

51. Sebelum menjadi petani strawberry saudara bekerja sebagai apa? Saya 

dulunya sebagai petani sayuran biasa. 

52. Apa alasan saudara untuk berpindah profesi menjadi petani strawberry 

dan menanam strawberry? Hasilnya lebih menguntungkan dan 

mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. 

53. Kendala-kendala apa saja yang saudara hadapi dalam pembudidayaan 

tanaman strawberry? Kendala yang saya hadapi adalah kurangnya 

modal, pupuk dan alam ( cuaca atau musim). 

54. Apakah ada bantuan dari pemerintah baik berupa bibit atau pupuk? Ada 

bantuan dari pemerintah berupa bibit buah strawberry. 

55. Darimana anda mendapatkan modal untuk bertani sayuran dan 

strawberry? Modal sendiri. 
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56. Bagaimana cara pemasaran buah strawberry? Pemasarannya dengan 

cara menjual sendiri dirumah pada musim panen dan juga menyetorkan 

kepada pengepul. 

57. Apakah ada peningkatan di bidang ekonomi dalam pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari setelah penetapan sebagai desa agrowisata? Ada 

peningkatan di bidang ekonomi khususnya pendapatan. 

58. Apakah lahan atau tanah yang saudara kerjakan itu milik pribadi atau 

milik orang lain? Milik pribadi. 

59. Apakah budidaya atau menjadi petani strawberry akan saudara turunkan 

atau wariskan pada anak saudara? Iya. 

60. Apakah ada kelompok tani atau paguyuban untuk para petani 

strawberry? Untuk paguyuban petani strawberry belum ada tapi untuk 

petani sayuran sudah ada. 

61. Program kerja apa saja yang dilakukan kelompok atau paguyuban 

tersebut? Lebih cenderung sebagai tempat mengumpulkan hasil 

pertanian dan kemudian di pasarkan ke luar desa maupun kota dan juga 

pembinaan pada para petani sayuran. 

62. Manfaat apa saja yang diterima masyarakat dari adanya paguyuban atau 

kelompok tersebut? Memudahkan para petani dalam memasarkan hasil 

panennya dan petani merasa tidak di rugikan. 

63. Berapa banyak anggota dalam paguyuban atau kelompok tersebut? 

Sebanyak 528 orang. 
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64. Apakah ada syarat khusus untuk ikut dalam kelompok atau paguyuban 

tersebut? Syaratnya cuma ikut iuran dan menyetorkan hasil panennya. 

65. Bagaimana kordinasi antara kelompok atau paguyuban dengan 

masyarakat dan pemerintah desa maupun pemerintah daerah? Saling 

berhubungan dan erat kaitannya dan saling mendukung. 

66. Apakah pernah terjadi perselisihan antar petani strawberry? Tidak ada 

karena sudah saling memahami satu dengan yang lain. 

67. Biasanya perselisihan tentang apa? 

68. Bagaimana pendapat saudara setelah Desa Serang menjadi desa 

agrowisata? Ya ada sedikit peningkatan terhadap pendapatan warga. 

69. Bagaimana tanggapan atau pendapat saudara terhadap para wisatawan 

yang berwisata di Desa Serang? Semakin bertambah banyak yang 

datang ke Desa Serang. 

70. Bagaimana hubungan antara masyakat dengan pemerintah daerah 

setelah dan sebelum adanya penetapan desa agrowisata? Baik-baik saja 

dan saling mendukung. 

71. Dampak apa saja yang ditimbulkan dari penetapan desa argowisata bagi 

saudara sendiri dan warga yang lain? Membuka lapangan kerja baru 

bisa menjadi penjual buah strawberry dan pemasukan semakin 

bertambah. 

72. Dampak positif apa saja yang saudara dapatkan setelah penetapan 

menjadi desa agrowisata? Pendapatan meningkat. 
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73. Dampak negatif apa saja yang saudara dapatkan setelah penetapan 

menjadi desa agrowisata? Tidak ada. 

74. Harapan saudara ke depan untuk pemerintah daerah mengenai desa 

agrowisata bagaimana? Harapan untuk ke depannya agar pemerintah 

lebih memperhatikan kesejahteraan para petani. Comment [U113]: HA 



 

 

 

 

HASIL WAWANCARA 

 

DAMPAK SOSIAL ALIH FUNGSI LAHAN TERHADAP POLA 

KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA SERANG KECAMATAN 

KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA 

 

Tanggal Wawancara : 13 Maret 2012 

Waktu Wawancara : Pukul 10.00 WIB  

Tempat Wawancara : TK Pertiwi 2 Desa Serang 

 

Nama Responden : Ibu Paryati 

Usia   : 33 Tahun 

Pendidikan Terakhir : SMP 

Pekerjaan  : Petani Strawberry dan Pedagang 

 

1. Sudah berapa lama saudara tinggal di Desa Serang ini? Saya tinggal di 

Desa Serang sejak lahir ya berarti sudah 33 tahunan. 

2. Berapa jumlah anggota keluarga saudara? Jumlah anggota keluarga 

dalam 1 rumah sebanyak 6 orang, terdiri dari 2 orang anak saya dan 

suami serta kedua orang tua saya. 

3. Sekarang duduk dibangku sekolah kelas berapa atau sudah bekerja? 

Sekarang anak saya ada 2 yang satu sekarang masih kelas 2 SMP dan 

yang satunya lagi masih TK. 
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4. Apa saja kegiatan saudara sehari-hari? Kegiatan saya sehari-hari 

berdagang, kalo pagi saya biasanya menemani anak berangkat sekolah 

sampai dengan pukul 10.00, setelah pulang baru berdagang buah 

strawberry sampai sore. 

5. Bagaimana sikap, pergaulan, dan penampilan anak saudara dalam 

kehidupan sehari-hari? Sikap dan pergaulan anak saya biasa saja masih 

wajar dan tidak macam-macam. 

6. Bagaimana sejarah dan kehidupan masyarakat Desa Serang sebelum 

adanya penetapan menjadi desa agrowisata? Sebelum terjadi penetapan 

menjadi desa agrowisata kebanyakan masyarakat bekerja sebagai petani 

sayur dan masih sederhana. 

7. Apa yang menjadi ciri khas kebudayaan dari masyarakat Desa Serang? 

Ciri khas dari kebudayaan masyarakat Desa Serang adalah kebudayaan 

kuda lumping, kentongan, dan gubeng. 

8. Upacara-upacara adat apa saja yang sering masyarakat lakukan? 

Upacara yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Serang adalah 

upacara bersih desa dan upacara syukuran yaitu syuroan. 

9. Kapan saja diadakannya upacara-upacara adat? Biasanya upacara 

tersebut di laksanakan pada hari-hari tertentu misalnya pada tanggal 1 

muharam atau tahun baru islam. 

10. Hal-hal apa yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan upacara-upacara 

adat tersebut? Hal-hal yang perlu di siapkan seperti sesaji dan hasil-

hasil bumi seperti sayuran, dan ritual-ritual tertentu. 
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11. Apa alasan masyarakat melaksanakan upacara adat tersebut? Sebagai 

bukti rasa syukur terhadap sang pencipta atas berkah panen yang 

melimpah. 

12. Setelah adanya penetapan menjadi desa agrowisata apakah upacara-

upacara dan kebudayaan masyarakat Desa Serang masih terjaga? Masih 

terjaga. 

13. Apakah ada proses regenerasi kebudayaan di kalangan anak-anak 

remaja? Ada dalam kesenian kentongan. 

14. Sebelum menjadi petani strawberry saudara bekerja sebagai apa? Saya 

dulunya sebagai petani sayuran biasa. 

15. Apa alasan saudara untuk berpindah profesi menjadi petani strawberry 

dan menanam strawberry? Hasilnya lebih menguntungkan dan banyak 

peminatnya dan juga bisa di kirim keluar kota maupun desa. 

16. Kendala-kendala apa saja yang saudara hadapi dalam pembudidayaan 

tanaman strawberry? Kendala yang saya hadapi adalah kurangnya 

modal. 

17. Apakah ada bantuan dari pemerintah baik berupa bibit atau pupuk? Ada 

bantuan dari pemerintah berupa bibit buah strawberry. 

18. Darimana anda mendapatkan modal untuk bertani sayuran dan 

strawberry? Modal pribadi. 

19. Bagaimana cara pemasaran buah strawberry? Pemasarannya dengan 

cara menjual ke tempat-tempat obyek wisata disekitar purbalingga. 
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20. Apakah ada peningkatan di bidang ekonomi dalam pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari setelah penetapan sebagai desa agrowisata? Ada 

peningkatan di bidang ekonomi. 

21. Apakah lahan atau tanah yang saudara kerjakan itu milik pribadi atau 

milik orang lain? Milik pribadi. 

22. Apakah budidaya atau menjadi petani strawberry akan saudara turunkan 

atau wariskan pada anak saudara? Iya. 

23. Apakah ada kelompok tani atau paguyuban untuk para petani 

strawberry? Untuk paguyuban petani strawberry belum ada tapi untuk 

petani sayuran sudah ada. 

24. Program kerja apa saja yang dilakukan kelompok atau paguyuban 

tersebut? Untuk paguyuban para petani sayuran biasanya berkumpul 

untuk bermusyawarah mengenai hasil panen yang diperoleh, membantu 

para petani dalam hal permodalan, pupuk dan lainnya. 

25. Manfaat apa saja yang diterima masyarakat dari adanya paguyuban atau 

kelompok tersebut? Memberikan kemudahan bagi para petani dan 

semua berjalan secara teratur dan terorganisasi. 

26. Berapa banyak anggota dalam paguyuban atau kelompok tersebut? 528 

orang anggota. 

27. Apakah ada syarat khusus untuk ikut dalam kelompok atau paguyuban 

tersebut? Tidak ada. 
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28. Bagaimana kordinasi antara kelompok atau paguyuban dengan 

masyarakat dan pemerintah desa maupun pemerintah daerah? Berjalan 

dengan baik. 

29. Apakah pernah terjadi perselisihan antar petani strawberry? Tidak ada 

tetapi kalo antar pedagang buah strawberry ada. 

30. Biasanya perselisihan tentang apa? Persaingan harga antar penjual 

strawberry. 

31. Bagaimana pendapat saudara setelah Desa Serang menjadi desa 

agrowisata? Ya ada sedikit peningkatan terhadap pendapatan warga. 

32. Bagaimana tanggapan atau pendapat saudara terhadap para wisatawan 

yang berwisata di Desa Serang? Ya semoga wisatawan semakin 

bertambah banyak yang datang ke Desa Serang. 

33. Bagaimana hubungan antara masyakat dengan pemerintah daerah 

setelah dan sebelum adanya penetapan desa agrowisata? Baik-baik saja 

dan saling mendukung. 

34. Dampak apa saja yang ditimbulkan dari penetapan desa argowisata bagi 

saudara sendiri dan warga yang lain? Membuka lapangan kerja baru 

dengan membuka kios-kios penjualan buah strawberry di pinggir jalan. 

35. Dampak positif apa saja yang saudara dapatkan setelah penetapan 

menjadi desa agrowisata? Pendapatan meningkat. 

36. Dampak negatif apa saja yang saudara dapatkan setelah penetapan 

menjadi desa agrowisata? Tidak ada. 
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37. Harapan saudara ke depan untuk pemerintah daerah mengenai desa 

agrowisata bagaimana? Harapan untuk ke depannya agar lebih maju 

dan berkembang lagi. Comment [U147]: HA 



 

 

 

 

HASIL WAWANCARA 

 

DAMPAK SOSIAL ALIH FUNGSI LAHAN TERHADAP POLA 

KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA SERANG KECAMATAN 

KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA 

 

Tanggal Wawancara : 15 Maret 2012 

Waktu Wawancara : Pukul 10.30 WIB  

Tempat Wawancara : Kebun Strawberry 

 

Nama Responden : Heri 

Usia   : 22 Tahun 

Pendidikan Terakhir : SMA 

Pekerjaan  : Petani Strawberry / Pekerja Kebun Strawberry 

 

1. Sudah berapa lama saudara tinggal di Desa Serang ini? Saya tinggal di 

Desa Serang sudah 22 tahunan. 

2. Berapa jumlah anggota keluarga saudara? Jumlah anggota keluarga 

dalam 1 rumah sebanyak 5 orang, terdiri dari 2 orang tua saya, saya, 

adik saya dan orang tua dari ibu saya. 

3. Sekarang duduk dibangku sekolah kelas berapa atau sudah bekerja? 

Sekarang adik saya sudah tidak sekolah pendidikan terakhir SMP. 
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4. Apa saja kegiatan saudara sehari-hari? Kegiatan saya sehari-hari 

bekerja di kebun strawberry dari pukul 8 sampai dengan sore pukul 4 

karena systemnya kerja dan harian. 

5. Bagaimana sikap, pergaulan, dan penampilan anak saudara dalam 

kehidupan sehari-hari? Saya belum mempunyai anak dan kalo masalah 

pergaulan anak-anak remaja masih wajar dan tidak yang macam-

macam. 

6. Bagaimana sejarah dan kehidupan masyarakat Desa Serang sebelum 

adanya penetapan menjadi desa agrowisata? Sebelum terjadi penetapan 

menjadi desa agrowisata kebanyakan masyarakat bekerja sebagai petani 

sayur dan perekonomian masih rendah. 

7. Apa yang menjadi ciri khas kebudayaan dari masyarakat Desa Serang? 

Ciri khas dari kebudayaan masyarakat Desa Serang adalah kebudayaan 

kuda lumping, kentongan, karawitan dan gumbeng. 

8. Upacara-upacara adat apa saja yang sering masyarakat lakukan? 

Upacara bersih desa dan upacara syukuran yaitu syuroan atau ruwat 

bumi. 

9. Kapan saja diadakannya upacara-upacara adat? Biasanya upacara 

tersebut di laksanakan pada hari-hari tertentu misalnya pada tanggal 1 

muharam atau tahun baru islam. 

10. Hal-hal apa yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan upacara-upacara 

adat tersebut? Hal-hal yang perlu di siapkan seperti sesaji dan hasil-
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hasil bumi seperti sayuran, dan ritual-ritual tertentu dan dana untuk 

membiayai berlangsungnya kegitan tersebut. 

11. Apa alasan masyarakat melaksanakan upacara adat tersebut? Sebagai 

bukti rasa syukur terhadap sang pencipta atas berkah panen yang 

melimpah dan juga diberikan keselamatan. 

12. Setelah adanya penetapan menjadi desa agrowisata apakah upacara-

upacara dan kebudayaan masyarakat Desa Serang masih terjaga? Masih 

terjaga. 

13. Apakah ada proses regenerasi kebudayaan di kalangan anak-anak 

remaja? Ada dalam kesenian kentongan kebanyakan laki-laki dan 

rebana bagi para perempuan. 

14. Sebelum menjadi petani strawberry saudara bekerja sebagai apa? Saya 

dulunya sebagai petani sayuran biasa. 

15. Apa alasan saudara untuk berpindah profesi menjadi petani strawberry 

dan menanam strawberry? Hasilnya lebih menguntungkan dan hasilnya 

memuaskan. 

16. Kendala-kendala apa saja yang saudara hadapi dalam pembudidayaan 

tanaman strawberry? Kendala yang saya hadapi adalah kurangnya 

modal, tanah yang kurang gembur, kekurangan pupuk dan alam ( cuaca 

atau musim) 

17. Apakah ada bantuan dari pemerintah baik berupa bibit atau pupuk? Ada 

bantuan dari pemerintah berupa bibit buah strawberry. 
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18. Darimana anda mendapatkan modal untuk bertani sayuran dan 

strawberry? Modal sendiri. 

19. Bagaimana cara pemasaran buah strawberry? Pemasarannya dengan 

cara menjual sendiri dirumah pada musim panen dan juga menyetorkan 

kepada pengepul. 

20. Apakah ada peningkatan di bidang ekonomi dalam pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari setelah penetapan sebagai desa agrowisata? Ada 

peningkatan di bidang ekonomi khususnya pendapatan. 

21. Apakah lahan atau tanah yang saudara kerjakan itu milik pribadi atau 

milik orang lain? Milik orang lain. 

22. Apakah budidaya atau menjadi petani strawberry akan saudara turunkan 

atau wariskan pada anak saudara? Iya  

23. Apakah ada kelompok tani atau paguyuban untuk para petani 

strawberry? Ada yaitu Prima Tani. 

24. Program kerja apa saja yang dilakukan kelompok atau paguyuban 

tersebut? Lebih cenderung sebagai tempat peminjaman modal, tempat 

mengumpulkan hasil pertanian dan kemudian di pasarkan ke luar desa 

maupun kota dan juga pembinaan dan sosialisasi pada para petani 

sayuran dan strawberry. 

25. Manfaat apa saja yang diterima masyarakat dari adanya paguyuban atau 

kelompok tersebut? Para petani dalam memasarkan hasil panennya dan 

petani merasa tidak di rugikan, memperoleh pupuk dengan mudah dan 
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mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang pebudidayaan tanaman 

strawberry. 

26. Berapa banyak anggota dalam paguyuban atau kelompok tersebut? 

Sebanyak 528 orang. 

27. Apakah ada syarat khusus untuk ikut dalam kelompok atau paguyuban 

tersebut? Syaratnya cuma ikut iuran dan menyetorkan hasil panennya. 

28. Bagaimana kordinasi antara kelompok atau paguyuban dengan 

masyarakat dan pemerintah desa maupun pemerintah daerah? Saling 

berhubungan dan erat kaitannya dan saling mendukung. 

29. Apakah pernah terjadi perselisihan antar petani strawberry? Tidak ada 

karena sudah saling memahami satu dengan yang lain dan teman 

sendiri. 

30. Biasanya perselisihan tentang apa? 

31. Bagaimana pendapat saudara setelah Desa Serang menjadi desa 

agrowisata? Sangat mendukung. 

32. Bagaimana tanggapan atau pendapat saudara terhadap para wisatawan 

yang berwisata di Desa Serang? Semakin bertambah banyak yang 

datang ke Desa Serang. 

33. Bagaimana hubungan antara masyakat dengan pemerintah daerah 

setelah dan sebelum adanya penetapan desa agrowisata? Baik-baik saja 

dan saling mendukung. 

34. Dampak apa saja yang ditimbulkan dari penetapan desa argowisata bagi 

saudara sendiri dan warga yang lain? Membuka lapangan kerja baru 
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bisa menjadi pekerja kebun strawberry, penjual strawberry, dan 

pendapatan meningkat. 

35. Dampak positif apa saja yang saudara dapatkan setelah penetapan 

menjadi desa agrowisata? Pendapatan meningkat dan Desa Serang 

menjadi terkenal. 

36. Dampak negatif apa saja yang saudara dapatkan setelah penetapan 

menjadi desa agrowisata? Ada kebanyakan remaja mengenai gaya 

pakaian. 

37. Harapan saudara ke depan untuk pemerintah daerah mengenai desa 

agrowisata bagaimana? Harapan untuk ke depannya agar strawberry 

tetap eksis dan maju terus. 
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HASIL WAWANCARA 

 

DAMPAK SOSIAL ALIH FUNGSI LAHAN TERHADAP POLA 

KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA SERANG KECAMATAN 

KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA 

 

Tanggal Wawancara : 15 Maret 2012 

Waktu Wawancara : Pukul 12.30 WIB  

Tempat Wawancara : Kebun Strawberry 

 

Nama Responden : Yayan 

Usia   : 23 Tahun 

Pendidikan Terakhir : SMA 

Pekerjaan  : Petani Strawberry / Pekerja Kebun Strawberry 

 

1. Sudah berapa lama saudara tinggal di Desa Serang ini? Saya tinggal di 

Desa Serang sudah 23 tahunan. 

2. Berapa jumlah anggota keluarga saudara? Jumlah anggota keluarga 

dalam 1 rumah sebanyak 4 orang, terdiri dari 2 orang tua saya, saya, 

adik saya . 

3. Sekarang duduk dibangku sekolah kelas berapa atau sudah bekerja? 

Sekarang adik saya SMP. 
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4. Apa saja kegiatan saudara sehari-hari? Kegiatan saya sehari-hari 

bekerja di kebun strawberry dari pukul 8 sampai dengan sore pukul 4 

karena systemnya kerja dan harian. 

5. Bagaimana sikap, pergaulan, dan penampilan anak saudara dalam 

kehidupan sehari-hari? Saya belum mempunyai anak dan kalo masalah 

pergaulan anak-anak remaja masih wajar-wajar saja. 

6. Bagaimana sejarah dan kehidupan masyarakat Desa Serang sebelum 

adanya penetapan menjadi desa agrowisata? Sebelum terjadi penetapan 

menjadi desa agrowisata kebanyakan masyarakat Desa Serang 

bergantung pada hasil pertanian sayuran. 

7. Apa yang menjadi ciri khas kebudayaan dari masyarakat Desa Serang? 

Ciri khas dari kebudayaan masyarakat Desa Serang adalah kebudayaan 

kuda lumping, kentongan, karawitan dan gumbeng. 

8. Upacara-upacara adat apa saja yang sering masyarakat lakukan? 

Upacara bersih desa dan upacara syukuran yaitu syuroan atau ruwat 

bumi. 

9. Kapan saja diadakannya upacara-upacara adat? Biasanya upacara 

tersebut di laksanakan pada hari-hari tertentu misalnya pada tanggal 1 

muharam atau tahun baru islam. 

10. Hal-hal apa yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan upacara-upacara 

adat tersebut? Hal-hal yang perlu di siapkan seperti sesaji dan hasil-

hasil bumi seperti sayuran. 
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11. Apa alasan masyarakat melaksanakan upacara adat tersebut? Sebagai 

bukti rasa syukur terhadap sang pencipta atas berkah panen yang 

melimpah dan juga diberikan keselamatan. 

12. Setelah adanya penetapan menjadi desa agrowisata apakah upacara-

upacara dan kebudayaan masyarakat Desa Serang masih terjaga? Masih 

terjaga 

13. Apakah ada proses regenerasi kebudayaan di kalangan anak-anak 

remaja? Ada dalam kesenian kentongan kebanyakan laki-laki dan 

rebana bagi para perempuan. 

14. Sebelum menjadi petani strawberry saudara bekerja sebagai apa? Saya 

dulunya sebagai petani menganggur hanya bantu-bantu orang tua di 

ladang. 

15. Apa alasan saudara untuk berpindah profesi menjadi petani strawberry 

dan menanam strawberry? Hasilnya lebih menguntungkan, memuaskan 

dan mempunyai harga jual yang tinggi untuk 1 kg strawberry bisa 

mencapai harga Rp 30.000 sampai Rp 50.000 tergantung jenis dan 

kualitasnya. 

16. Kendala-kendala apa saja yang saudara hadapi dalam pembudidayaan 

tanaman strawberry? Kendala yang saya hadapi adalah kurangnya 

modal, tanah yang kurang gembur, kekurangan pupuk dan keadaan 

alam ( cuaca atau musim) 
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17. Apakah ada bantuan dari pemerintah baik berupa bibit atau pupuk? 

Dulu awal-awal belum ada bantuan kalo kemarin-kemarin sudah ada 

bantuan dari pemerintah berupa bibit buah strawberry. 

18. Darimana anda mendapatkan modal untuk bertani sayuran dan 

strawberry? Modal sendiri. 

19. Bagaimana cara pemasaran buah strawberry? Pemasarannya dengan 

cara menjual sendiri dirumah pada musim panen dan juga menyetorkan 

kepada pengepul atau tengkulak. 

20. Apakah ada peningkatan di bidang ekonomi dalam pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari setelah penetapan sebagai desa agrowisata? Ada 

peningkatan di bidang ekonomi khususnya pendapatan. 

21. Apakah lahan atau tanah yang saudara kerjakan itu milik pribadi atau 

milik orang lain? Milik orang lain. 

22. Apakah budidaya atau menjadi petani strawberry akan saudara turunkan 

atau wariskan pada anak saudara? Iya  

23. Apakah ada kelompok tani atau paguyuban untuk para petani 

strawberry? Ada yaitu Prima Tani. 

24. Program kerja apa saja yang dilakukan kelompok atau paguyuban 

tersebut? Lebih cenderung sebagai tempat peminjaman modal, tempat 

mengumpulkan hasil pertanian dan kemudian di pasarkan ke luar desa 

maupun kota dan juga pembinaan dan sosialisasi pada para petani 

sayuran dan strawberry. 
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25. Manfaat apa saja yang diterima masyarakat dari adanya paguyuban atau 

kelompok tersebut? Para petani dalam memasarkan hasil panennya, 

memperoleh pupuk dengan mudah dan mendapatkan pengetahuan-

pengetahuan tentang pebudidayaan tanaman strawberry. 

26. Berapa banyak anggota dalam paguyuban atau kelompok tersebut? 

Sebanyak 528 orang. 

27. Apakah ada syarat khusus untuk ikut dalam kelompok atau paguyuban 

tersebut? Syaratnya cuma ikut iuran dan menyetorkan hasil panennya. 

28. Bagaimana kordinasi antara kelompok atau paguyuban dengan 

masyarakat dan pemerintah desa maupun pemerintah daerah? Saling 

berhubungan dan erat kaitannya dan saling mendukung. 

29. Apakah pernah terjadi perselisihan antar petani strawberry? Tidak ada 

karena sudah saling memahami satu dengan yang lain dan karena teman 

sendiri. 

30. Biasanya perselisihan tentang apa? 

31. Bagaimana pendapat saudara setelah Desa Serang menjadi desa 

agrowisata? Sangat mendukung. 

32. Bagaimana tanggapan atau pendapat saudara terhadap para wisatawan 

yang berwisata di Desa Serang? Semakin bertambah banyak yang 

datang ke Desa Serang. 

33. Bagaimana hubungan antara masyakat dengan pemerintah daerah 

setelah dan sebelum adanya penetapan desa agrowisata? Baik-baik saja 

dan saling mendukung. 
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34. Dampak apa saja yang ditimbulkan dari penetapan desa argowisata bagi 

saudara sendiri dan warga yang lain? Membuka lapangan kerja baru 

bisa menjadi pekerja kebun strawberry, penjual strawberry, dan 

pendapatan meningkat. 

35. Dampak positif apa saja yang saudara dapatkan setelah penetapan 

menjadi desa agrowisata? Pendapatan meningkat dan Desa Serang 

menjadi terkenal. 

36. Dampak negatif apa saja yang saudara dapatkan setelah penetapan 

menjadi desa agrowisata? Ada kebanyakan remaja mengenai gaya 

pakaian. 

37. Harapan saudara ke depan untuk pemerintah daerah mengenai desa 

agrowisata bagaimana? Harapan untuk ke depannya agar pmerintah bisa 

lebih memperhatikan para petani strawberry dan sayuran agar tetap 

eksis dan maju. 
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HASIL WAWANCARA 

 

DAMPAK SOSIAL ALIH FUNGSI LAHAN TERHADAP POLA 

KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA SERANG KECAMATAN 

KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA 

 

Tanggal Wawancara : 19 Maret 2012 

Waktu Wawancara : Pukul 10.00 WIB  

Tempat Wawancara : Rumah Bapak Marhadi 

 

Nama Responden : Bapak Marhadi 

Usia   : 57 Tahun 

Pendidikan Terakhir : SMP 

Pekerjaan  : Kepala Dusun 

 

1. Sudah berapa lama saudara tinggal di Desa Serang ini? Saya tinggal di 

Desa Serang sudah lama sejak saya lahir ya brarti selama 57 tahun. 

2. Berapa jumlah anggota keluarga saudara? Jumlah anggota keluarga 

dalam 1 rumah sebanyak 6 orang. 

3. Sekarang duduk dibangku sekolah kelas berapa atau sudah bekerja? 

Anak saya sudah selesai sekolah semua dan sudah ada yang hidup 

mandiri dan berkeluarga. 
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4. Apa saja kegiatan saudara sehari-hari? Kegiatan saya sehari-hari 

bekerja di ladang sampai sore tapi kalo ada kepentingan desa saya tidak 

ke ladang dan meluangkan waktu untuk melaksanakan kepentingan 

desa tuntutan sebagai kepala dusun. 

5. Bagaimana sikap, pergaulan, dan penampilan anak saudara dalam 

kehidupan sehari-hari? Masih wajar-wajar saja karena anak saya sudah 

berkeluarga dan untuk remaja-remaja Desa Serang masih menjaga 

norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan masyarakat Desa Serang. 

6. Bagaimana sejarah dan kehidupan masyarakat Desa Serang sebelum 

adanya penetapan menjadi desa agrowisata? Sebelum terjadi penetapan 

menjadi desa agrowisata kebanyakan masyarakat Desa Serang 

bergantung pada hasil pertanian sayuran. 

7. Apa yang menjadi ciri khas kebudayaan dari masyarakat Desa Serang? 

Ciri khas dari kebudayaan masyarakat Desa Serang adalah kebudayaan 

kuda kepang, kentongan, karawitan, sholawatan dan gumbeng. 

8. Upacara-upacara adat apa saja yang sering masyarakat lakukan? 

Upacara bersih desa yaitu syuroan atau ruwat bumi ada juga upacara-

upacara adat untuk kegiatan syukuran misalnya mempunyai hajat 

khitanan melakukan kegiatan arak-arakan mengiringi yang mau di 

khitan. 

9. Kapan saja diadakannya upacara-upacara adat? Biasanya upacara 

syuroan tersebut di laksanakan pada hari-hari tertentu misalnya pada 

tanggal 1 muharam atau tahun baru islam dan pada saat ada hajatan. 
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10. Hal-hal apa yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan upacara-upacara 

adat tersebut? Hal-hal yang perlu di siapkan seperti sesaji dan hasil-

hasil bumi seperti sayuran dan juga dibentuk kepanitian agar 

upacaranya berjalan secara lancar. 

11. Apa alasan masyarakat melaksanakan upacara adat tersebut? Sebagai 

bukti rasa syukur terhadap sang pencipta atas berkah panen yang 

melimpah dan juga diberikan keselamatan dan juga untuk menjaga, 

melestarikan peninggalan budaya orang tua. 

12. Setelah adanya penetapan menjadi desa agrowisata apakah upacara-

upacara dan kebudayaan masyarakat Desa Serang masih terjaga? Masih 

terjaga 

13. Apakah ada proses regenerasi kebudayaan di kalangan anak-anak 

remaja? Ada misalnya pada kegiatan syuroan anak-anak remaja di ikut 

sertakan dalam kegiatan upacara adat sehingga adanya regenerasi 

kebudayaan. 

14. Sebelum menjadi petani strawberry saudara bekerja sebagai apa? Saya 

dulunya bekerja sebagai pekerja di perusahan selama 8 tahun di bidang 

agro. 

15. Apa alasan saudara untuk berpindah profesi menjadi petani strawberry 

dan menanam strawberry? Awalnya dari tawaran dari teman untuk 

mengembangkan tanaman strawberry di Desa Serang apakah bisa atau 

tidak dan saya tertarik untuk mencoba menanamnya dan bibit di peroleh 
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dari Amerika karena adanya peraturan dari perusahan maka saya keluar 

dari perusahan dan meneruskan menjadi petani strawberry. 

16. Kendala-kendala apa saja yang saudara hadapi dalam pembudidayaan 

tanaman strawberry? Kendala yang saya hadapi adalah keadaan alam 

(cuaca atau musim penghujan) 

17. Apakah ada bantuan dari pemerintah baik berupa bibit atau pupuk? 

Dulu awal-awal belum ada bantuan kalo kemarin-kemarin sudah ada 

bantuan dari pemerintah berupa bibit buah strawberry. 

18. Darimana anda mendapatkan modal untuk bertani sayuran dan 

strawberry? Modal sendiri. 

19. Bagaimana cara pemasaran buah strawberry? Pemasarannya dengan 

cara menjual sendiri dirumah pada musim panen dan juga menyetorkan 

kepada pengepul atau tengkulak kemudian menjual ke luar kota. 

20. Apakah ada peningkatan di bidang ekonomi dalam pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari setelah penetapan sebagai desa agrowisata? Ada 

peningkatan di bidang ekonomi khususnya pendapatan. 

21. Apakah lahan atau tanah yang saudara kerjakan itu milik pribadi atau 

milik orang lain? Milik sendiri seluas 72 hektar. 

22. Apakah budidaya atau menjadi petani strawberry akan saudara turunkan 

atau wariskan pada anak saudara? Iya  

23. Apakah ada kelompok tani atau paguyuban untuk para petani 

strawberry? Ada yaitu Sida Urip kelompok ini di bentuk sendiri oleh 
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masyarakat Desa Serang sedangkan Prima Tani merupakan paguyuban 

yang di bentuk oleh pemerintah. 

24. Program kerja apa saja yang dilakukan kelompok atau paguyuban 

tersebut? Lebih cenderung sebagai tempat mengumpulkan hasil 

pertanian dan kemudian di pasarkan ke luar desa maupun kota dan 

untuk melakukan kordinasi pada para petani sayuran dan strawberry. 

25. Manfaat apa saja yang diterima masyarakat dari adanya paguyuban atau 

kelompok tersebut? Memudahkan para petani dalam memasarkan hasil 

panen mereka baik dari sayuran maupun strawberry dan apa bila ada 

kegiatan-kegiatan mudah untuk mengkordinasi masyarakat dan 

anggota. 

26. Berapa banyak anggota dalam paguyuban atau kelompok tersebut? 

Sebanyak 300 orang yang menjadi anggota paguyuban Sida Urip. 

27. Apakah ada syarat khusus untuk ikut dalam kelompok atau paguyuban 

tersebut? Syaratnya cuma ikut iuran sebesar Rp 10.000 dan 

menyetorkan hasil panennya. 

28. Bagaimana kordinasi antara kelompok atau paguyuban dengan 

masyarakat dan pemerintah desa maupun pemerintah daerah? Saling 

berhubungan dan erat kaitannya dan saling mendukung. 

29. Apakah pernah terjadi perselisihan antar petani strawberry? Ada. 

30. Biasanya perselisihan tentang apa? Tentang batas-batas tanah antara 

warga yang satu dengan yang lain. 
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31. Bagaimana pendapat saudara setelah Desa Serang menjadi desa 

agrowisata? Sangat mendukung karena bisa membangun Desa Serang 

menjadi maju. 

32. Bagaimana tanggapan atau pendapat saudara terhadap para wisatawan 

yang berwisata di Desa Serang? Semakin bertambah banyak yang 

datang ke Desa Serang dan memberikan pengetahuan-pengetahuan pada 

masyarakat dengan adanya program Home Stay. 

33. Bagaimana hubungan antara masyakat dengan pemerintah daerah 

setelah dan sebelum adanya penetapan desa agrowisata? Baik-baik saja 

dan saling mendukung. 

34. Dampak apa saja yang ditimbulkan dari penetapan desa argowisata bagi 

saudara sendiri dan warga yang lain? Membuka lapangan kerja baru 

bisa menjadi pekerja kebun strawberry, penjual strawberry, menjadi 

pengelola Home Stay dan pendapatan meningkat. 

35. Dampak positif apa saja yang saudara dapatkan setelah penetapan 

menjadi desa agrowisata? Pendapatan meningkat dan Desa Serang 

menjadi terkenal. 

36. Dampak negatif apa saja yang saudara dapatkan setelah penetapan 

menjadi desa agrowisata? Ada kebanyakan remaja mengenai gaya 

pakaian, dan pergaulan 

37. Harapan saudara ke depan untuk pemerintah daerah mengenai desa 

agrowisata bagaimana? Harapan untuk ke depannya agar lebih maju. 
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KETERANGAN KODE HASIL WAWNCARA DAN OBSERVASI 

KODE MAKNA 

LB Latar Belakang 

FPD Faktor Pendorong 

AP Aktor Pembangunan 

PW Paket Wisata 

OM Organisasi Masyarakat 

PP Peran Pemerintah 

PM Peran Masyarakat 

TK Tidak Ada Konflik 

FPH Faktor Penghambat 

DS Dampak Sosial 

HR Harapan ke depan 

DP Dampak Positif 

SS Stratifikasi Sosial 

BAD Batas Administratif Desa 

JW Jumlah Warga 

PKOW Program Kerja Organisasi Masyarakat 

JA Jumlah Anggota Organisasi 

SA Syarat Anggota Organisasi 

PH Pola Hubungan 

UA Upacara Adat 



 

 

 

 

PUA Prosesi Upacara Adat 

LBUA Latar Belakang Upacara Adat 

KB Kebudayaan 

RG Regenerasi 

MP Mata Pencaharian 

TP Tingkat Pendidikan 

BA Bencana Alam 

PPD Peran Pemerintah Desa 

DBA Dampak Bencana Alam 

SD Solidaritas 

JAK Jumlah Anggota Keluarga 

PK Pola Kehidupan 

K Konflik 

DN Dampak Negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


