
109 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 



110 

 

 



111 

 

 



112 

 

 



113 

 

 



114 

 

 



115 

 

 



116 

 

 



117 

 

 



118 

 



119 

 

 



120 

 

 



121 

 

 



122 

 

 



123 

 

 



124 

 

 



125 

 

 

 



126 

 

BERITA ACARA UJIAN PEMBAHASAN 

TUGAS AKHIR 

 

Pelaksanaan Sidang Pembahasan Tugas Akhir 

Nama Mahasiswa : Megita Aprilina 

Judul Tugas Akhir : Kajian Pemanfaatan Ruang Wisata Di Desa Wisata Lerep  

      Kabupaten Semarang 

Hari/Tanggal  : Rabu, 26 Febuari 2020 

Waktu   : 10.30-12.30 WIB 

Pembimbing I  : Ir. Hj. Eppy Yuliani, M.T 

Pembimbing II : Dr. Hj. Milla Karmilah, S.T., M.T. 

Penguji  : Boby Rahman, S.T., M.T. 

 

1. Masukan/Pertanyaan 

    Oleh Dosen Penguji : Boby Rahman, S.T., M.T. 

1. Bagaimana gambaran temuannya, seperti peta pemanfaatan ruangnya? 

2. Teori-teori yang sudah dipilih lebih diperlihatkan lagi di pemanfaatan 

ruangnya dan dilihat bedasarkan filosofi Tunggu Gunung Kudu Wareg 

3. Redaksional diperbaiki seperti penulisan sumber, penulisan nama, dan 

daftar pustaka 

    Tanggapan 

1. gambaran pemanfaatan ruang terlihat pada lokasi ruang dari setiap kegiatan  

wisata dimana kegiatan wisata tersebut gambaran dari kearifan lokal 

Tunggu Gunung Kudu Wareg yang ada di Desa Wisata Lerep. 

2. Hasil temuan studi telah di perbaiki bedasarkan teori yang telah dipilih 

dalam penelitian. 

3. Penulisan sumber, nama dan dafatar pustaka telah diperbaiki 

2. Masukan/Pertanyaan 

    Oleh Dosen Pembimbing I: Ir. Hj. Eppy Yuliani, M.T. 

1. PPT diperbaiki yang jelas 

2. Penambahan narasi di temuan studi dan subbab-subbab sebelumnya 

3. Tabel 4.5 dipetakan lokasinya 
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4. Abstraknya diperbaiki di tambah metode dan hasilnya 

    Tanggapan 

1. PPT telah di perbaiki 

2. Hasil temuan studi telah di perbaiki 

3. Lokasi ruang kegiatan telah di petakan 

4. Abstrak telah diperbaiki 

3. Masukan/Pertanyaan 

    Oleh Dosen Pembimbing II : Dr. Hj. Milla Karmilah, S.T., M.T. 

1. Gambaran filosofi kearifan lokal dan hubunganya ke dalam wisata dan 

bagaimana gambaran pemanfaatan ruangnya. 

Tanggapan 

1. Kearifan lokal Tunggu Gunung Kudu Wareg memiliki maksud 

pemanfaatan potensi daerah Desa Wisata Lerep untuk mensejahterakan 

masyarakat dan tetap menjaga kelestarian lingkungan, potensi yang 

dikembangkan salah satunya pariwisata dan pemanfaatan ruangnya berada 

di kegiatan-kegiatan wisata yang dikembangkan 

 

       Semarang, 26 Febuari 2020 

 

 

 

        (Megita Aprilina) 

Nama Jabatan Tanda Tangan 

Boby Rahman, S.T., M.T. Dosen Penguji TA  

Ir. Hj. Eppy Yuliani, M.T. Dosen Pembimbing I TA  

Dr. Hj. Milla Karmilah, S.T., M.T. Dosen Pembimbing II TA  

Ardiana Yuli Puspitasari, S.T., M.T. Dosen Koordinator TA  
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BERITA ACARA UJIAN PENDADARAN 

TUGAS AKHIR 

 

Pelaksanaan Sidang Pendadaran Tugas Akhir 

Nama Mahasiswa : Megita Aprilina 

Judul Tugas Akhir : Kajian Kegiatan Wisata Di Desa Wisata Lerep  

     Kabupaten Semarang 

Hari/Tanggal  : Senin, 9 Maret 2020 

Waktu   : 09.00-10.00 WIB 

Pembimbing I  : Ir. Hj. Eppy Yuliani, M.T. 

Pembimbing II : Dr. Hj. Milla Karmilah, S.T., M.T. 

Penguji  : Boby Rahman, S.T., M.T. 

 

1. Masukan/Pertanyaan 

    Oleh Dosen Penguji : Boby Rahman, S.T., M.T. 

4. Kesimpulan diperbaiki sesuai dengan judul 

5. Rekomendasi dipisahkan sesuai dengan saran untuk siapanya 

6. Redaksional diperbaiki 

7. Penulisan sumber jurnal diperbaiki 

Tanggapan 

4. Kesimpulan telah diperbaiki 

5. Rekomendasi telah diperbaiki dan dipisah sesuai dengan sasaran 

6. Redaksional telah diperbaiki 

7. Penulisan sumber jurnal telah diperbaiki 

2. Masukan/Pertanyaan 

    Oleh Dosen Pembimbing I: Ir. Hj. Eppy Yuliani, M.T. 

5. Peta diperbaiki dengan lebih jelas 

6. Penambahan ayat Al quran dalam latar belakang sesuai tema 

7. Penggalian filosofi kearifan lokal harus lebih ditekankan lagi 

    Tanggapan 

5. Peta telah diperbaiki 

6. Latar belakang telah di tambahkan ayat Al quran sesuai dengan tema 
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7. Penggalian informasi filosofi dan temuan studi telah ditekankan pada 

kesimpulan 

3. Masukan/Pertanyaan 

    Oleh Dosen Pembimbing II : Dr. Hj. Milla Karmilah, S.T., M.T. 

1. Penambahan ayat Al quran dalam latar belakang sesuai tema 

2. Penggalian filosofi kearifan lokal harus lebih ditekankan lagi 

Tanggapan 

1. Latar belakang telah di tambahkan ayat Al quran sesuai dengan tema 

2. Penggalian informasi filosofi dan temuan studi telah ditekankan pada 

kesimpulan 

 

       Semarang, 9 Maret 2020 

 

 

 

        (Megita Aprilina) 

Nama Jabatan Tanda Tangan 

Boby Rahman, S.T., M.T. Dosen Penguji TA  

Ir. Hj. Eppy Yuliani, M.T. Dosen Pembimbing I TA  

Dr. Hj. Milla Karmilah, S.T., M.T. Dosen Pembimbing II TA  

Ardiana Yuli Puspitasari, S.T., M.T. Dosen Koordinator TA  
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FORM WAWANCARA 

 

Identitas Responden 

Nama   : 

Pekerjaan  : 

Alamat  : 

 

Sejarah Desa 

1. Bagaimana Kondisi Desa Lerep sebelum dan setelah menjadi desa wisata? 

2. Bagaimana awal terbentuknya Desa Wisata Lerep? 

3. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan terbentuknya Desa Wisata 

Lerep? 

4. Apakah ada lembaga khusus untuk pengelolaan Desa Wisata Lerep? Jika 

iya bagaimana sistemnya? 

5. Apakah ada pihak swasta yang memberikan sponsor terhadap 

pembentukan Desa Wisata Lerep? 

6. Dari mana saja sumber pendanaan bagi Desa Wisata Lerep? 

7. Bagaimana pembangunan yang ada di Desa Wisata Lerep? 

8. Bagaimana sistem pembangunan yang dilakukan di Desa Wisata Lerep? 

9. Bagaimana hubungan nilai masyarakat dengan pembangunan yang ada di 

Desa Wisata Lerep? 

10. Apa saja Kendala yang dihadapi dalam pembangunan Desa Wisata Lerep? 

 

Kegiatan Promosi 

1. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan guna promosi Desa Wisata Lerep? 

2. Apakah kegiatan promosi masih terus berjalan hingga sekarang? 

3. Apakah kendala yang dialami dalam melakukan promosi? 

 

 

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

Jl. Raya Kaligawe, Km. 04, Semarang Jawa Tengah 
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Wisatawan 

1. Bagaimana perkembangan jumlah wisatawan di Desa Wisata Lerep dalam 

satu tahun terakhir? 

2. Apakah ada wisatawan yang berasal dari manca negara? 

3. Bagaimana pola wisatawan yang berkunjung di Desa Wisata Lerep? 

4. Bagaimana interaksi yang terjalin antara wisatawan dengan penduduk 

setempat? 

 

Atraksi Wisata 

1. Apa saja yang menjadi atraksi wisata yang ada di Desa Wisata Lerep? 

2. Apa daya tarik utama atraksi wisata yang dikembangkan di Desa Wisata 

Lerep? 

3. Bagaimana Konsep pengembangan atraksi wisata yang ada di Desa Wisata 

Lerep? 

4. Bagaimana upaya pengelolaan dari atraksi wisata yang ada di Desa Wisata 

Lerep? 

5. Apakah ada makna atau filosofi di dalam kegiatan atraksi wisata yang ada 

di Desa Wisata Lerep? 

 

Akomodasi 

1. Apasaja Akomodasi wisata yang dimiliki Desa Wisata Lerep? 

2. Bagaimana kondisi aksesibilitas yang dimiliki Desa Wisata Lerep? 

3. Apakah fasilitas wisata telah memadai di Desa Wisata Lerep? 

4. Berapa jumlah kesediaan homestay yang ada di Desa Wisata Lerep? 

5. Bagaimana pengelolaan homestay tersebut? 

 

Wisata Alam 

1. Apa saja wisata alam yang ada di Desa Wisata Lerep? 

2. Bagaimana upaya masyarakat dalam mempertahankan keaslian pada 

destinasi wisata alam di Desa Wisata Lerep? 

3. Bagaimana pengelolaan destinasi wisata alam di Desa Wisata Lerep? 
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4. Bagaimana peran dinas terkait dalam pengelolaan wisata alam yang ada di 

Desa Wisata Lerep? 

5. Bagaimana kondisi aksesibilitas untuk menuju lokasi wisata alam yang 

ada di Desa Wisata Lerep? 

 

Kegiatan Budaya 

1. Apasaja kegiatan kesenian budaya yang di kembangkan di Desa Wisata 

Lerep? 

2. Kegiatan budaya dari leluhur apa yang masih dikembangkan?  

3. Apa saja filosofi atau arti kegiatan budaya dari leluhur apa yang masih 

dikembangkan tersebut? 

4. Bagaimana pengaruh kegiatan kebudaayaan di dalam masyarakat Desa 

Wisata Lerep? 

5. Sejauh ini apakah terdapat perubahan yang signifikan terhadap kegiatan 

kebudayaan yang berkembang di Desa Wisata Lerep? 

 

Kegiatan Sosial 

1. Kegiatan sosial apa yang masih di jalankan di Desa Wisata Lerep? 

2. Apa saja makna dari kegiatan sosial yang masih di jalankan di Desa 

Wisata Lerep? 

3. Apa tujuan dari penerapann kegiatan sosial tersebut di masyarakat Desa 

Wisata Lerep? 

4. Apakah ada ketentutan harus menjalankan kegiatan sosial tersebut di 

antara sesama warga di Desa Wisata Lerep? 

5. Bagaimana pengaruh kegiatan sosial di dalam masyarakat Desa Wisata 

Lerep? 

 

Kegiatan Ekonomi 

1. Apasaja mata pencaharian penduduk masyarakat Desa Wisata Lerep?  

2. Bagaimana dampak terbentuknya Desa Wisata Lerep terhadap kegiatan 

ekonomi masyarakat? 
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3. Apakah ada penyuluhan dari pemerintah terkait kegiatan ekonomi yang 

dikembangan warga Desa Wisata Lerep? 

4. Apakah yang menjadi produk unggulan Desa Wisata Lerep? 

5. Bagaimana sistem alur pemasaran yang dilakukan pemilik usaha ekonomi 

tersebut? 

6. Apakah ada kegiatan lain yang dilakukan masyarakat Desa Wisata Lerep? 

 

Kearifan Lokal 

1. Apa saja kearifan lokal yang masih dijaga dan junjung masyarakat di Desa 

Wisata Lerep? 

2. Dari manakah kearifan lokal yang masih dijaga dan junjung masyarakat di 

Desa Wisata Lerep itu berasal? 

3. Bagaimana bentuk kearifan lokal di dalam masyarakat Desa Wisata Lerep? 

4. Apa Makna dari kearifan lokal yang masih dijaga dan junjung masyarakat 

di Desa Wisata Lerep? 

5. Seberapa penting kearifan lokal bagi masyarakat Desa Wisata Lerep? 

6. Faktor apa saja yang mempengaruhi kearifan lokal harus dijaga dan 

junjung masyarakat di Desa Wisata Lerep? 

7. Apakah terdapat kearifan lokal yang sudah tidak dikembangkan oleh 

masyarakat Desa Wisata Lerep? 

8. Mengapa hal tersebut dilakukan oleh masyarakat Desa Wisata Lerep? 

9. Bagaimana peran kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat 

Desa Wisata Lerep? 

10. Bagaimana peran kearifan lokal dalam pembangunan Desa Wisata Lerep? 
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VERBATIM WAWANCARA 

PERTANYAAN KUTIPAN INFORMASI TEMA  

Sejarah Desa 

Bagaimana Kondisi 

Desa Lerep sebelum 

dan setelah menjadi 

desa wisata? 

Kesejahteraan masyarakat desa 

semakin baik yaa, karena banyak 

lapangan kerja mandiri yang tersedia 

melalui desa wisata, kalau sebelumnya 

banyak masyarakat yang jadi 

pengangguran, kreatifitas 

masyarakatnya juga rendah. Kalau 

sekarang kan kita berupaya 

memberdayakan masyarakat didalam 

pembangunan desa wisata dengan 

begitu dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat 

SUM/20.10.19/SD1 

Kesejahteraan 

masyarakat 

meningkat 

Pengangguran berkurang, ibu-ibu disini 

kalau dulu tidak ada kegiatan saat ini 

ada kegiatan yang bermanfaat seperti 

menyalurkan kreatifitasnya mengolah 

barang bekas atau daur ulang sampah 

yang dapat menjadi nilai jual 

SRL/19.10.19/SD1 

Pengangguran 

berkurang 

Kriminalitas di anak remaja berkurang 

dan banyak yang sudah melakukan hal 

positif seperti tidak bermain motor dan 

menganggu pengguna jalan. Kalau dulu 

banyak sekali yang terganggu karena 

para remaja bermain motor di jalan, 

dan banyak yang membahayakan. 

Adanya desa wisata para remaja 

kegiatan remaja disalurkan dalam 

kegiatan postif seperti menjadi panitia 

acara, menjadi tour guide dan lainnya 

BAY/22.10.19/SD1 

Kriminalitas 

berkurang 

Banyak kegiatan masyarakat yang 

semakin berkembang dan menciptakan 

lapangan kerja bagi sesama 

masyarakatnya. Perkembangan desa 

wisata ini baik karena banyak 

mengupayakan tenaga masyarakatnya 

sendiri. 

AMD/15.11.19/SD1 

Lapangan kerja 

tersedia 
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PERTANYAAN KUTIPAN INFORMASI TEMA  

Bagaimana Kondisi 

Desa Lerep sebelum 

dan setelah menjadi 

desa wisata? 

Jika dulu masyarakat banyak yang tidak 

bekerja, sekarang sedikit-sedikit sudah 

banyak yang bekerja walaupun menjadi 

buruh di home industri seperti 

membantu pengemasan atau 

pemasaran. Sudah lumayan ada 

penghasilan sendiri. 

SUS/20.11.19/SD1 

Lapangan kerja 

tersedia 

 Bagaimana awal 

terbentuknya Desa 

Wisata Lerep? 

Desa Lerep memiliki potensi wisata 

alam dan budaya. Setelah itu ditunjuk 

sebagai salah satu desa wisata potensial 

bedasarkan SK Bupati. Setelah 

ditetapkan jadi desa wisata potensi-

potensi wisata itu semakin dijaga dan 

dikembangkan untuk jadi daya tarik 

untuk menarik minat pengunjung 

SUM/20.10.19/SD2 

Potensi wisata 

Desa Lerep itu ditunjuk oleh pemkab 

kabupaten semarang bedasarkan SK 

Bupati dan aturan lainnya salah 

satunya RTRW untuk jadi desa wisata 

dan masuk ke dalam klasifikasi desa 

wisata potensial. Dan wilayah Desa 

Lerep ini juga menurut aturan termasuk 

ke dalam kawasan yang dikembangkan 

untuk kegiatan pariwisata. 

SRL/19.10.19/SD2 

Potensi wisata 

Setahu saya memang Desa Lerep 

memiliki potensi wisata yang beragam 

yaa. Ada wisata alam, kesenian budaya 

juga ada. Dan kemudian memang 

ditunjuk oleh pemerintah untuk 

dikembangkan menjadi salah atau desa 

wisata 

BAY/22.10.19/SD2 

Potensi wisata  

Disini memang banyak potensi wisata 

yang ada mulai dari wisata alam dan 

wisata budaya yang masih 

dikembangkan. Lalu ditunjuk untuk 

dikembangkan jadi desa wisata itu oleh 

pemerintah kabupaten semarang 

bedasarkan putusan-putusan atau 

aturan yang telah ditetapkan, tepatnya 

aturan apa saya kurang tahu. 

Potensi wisata 

AMD/15.11.19/SD2 
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PERTANYAAN KUTIPAN INFORMASI TEMA  

Bagaimana awal 

terbentuknya Desa 

Wisata Lerep? 

Awalnya itu ya di tunjuk langsung oleh 

pemerintah kabupaten semarang, 

mungkin melihat disini banyak potensi 

wisata yang dapat di kembangkan. 

Lokasinya desa lerep juga strategis yaa, 

dekat dengan pusat kota, tapi masih 

memiliki pemandangan yang cukup asri 

dan alami karena lokasinya berada di 

perbukitan ya. Ini kan wilayah desa 

lerep sebagian ada yang di ketinggian 

dan sebagian ada di dekat pusat kota 

SUS/20.11.19/SD2 

Potensi wisata 

Bagaimana tanggapan 

masyarakat dengan 

terbentukya Desa 

Wisata Lerep? 

Tahun 2015 ditetapkan jadi desa wisata, 

sejak saat itu diupayakan terus dibenahi 

lingkungan dan SDM masyarakatnya. 

Seperti melatih masyarakat Desa Lerep 

ini untuk siap mejadi pengelola kegiatan 

wisata. Meningkatkan aktifitas 

perkebunan, pertanian dan peternakan. 

Serta melatih masyarakat untuk 

mengolah hasilnya. Disini masyarakat 

juga diberi penyuluhan untuk tidak 

mengeksploitasi sumber daya alam 

secara berlebih agar bisa lestari 

SUM/20.10.19/SD3 

Tanggapan 

masyarakat terhadap 

desa wisata baik 

Masyarakat menerima dengan baik dan 

senang, yaa tapi butuh proses untuk 

mengerti harus bagaimana cara 

mengolah dan kegiatan apa saya harus 

diupayakan untuk itu pemerintah juga 

melakukan pendampingan masyarakat 

yang dilakukan dengan pelatihan atau 

penyuluhan 

SRL/19.10.19/SD3 

Tanggapan 

masyarakat terhadap 

desa wisata baik 

Sambutan Masyarakatnya sangat baik 

sekali dan banyak tanggapan yang 

positif dan itu secara bertahap dan 

pelan-pelan masyarakat juga 

diupayakan untuk terlibat langsung 

dalam pengembangan desa wisata untuk 

lebih menarik dan lebih siap 

BAY/22.10.19/SD3 

 

Tanggapan 

masyarakat terhadap 

desa wisata baik 
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PERTANYAAN KUTIPAN INFORMASI TEMA  

Bagaimana tanggapan 

masyarakat dengan 

terbentukya Desa 

Wisata Lerep? 

Banyak sekali masyarakat yang senang, 

yang awalnya belum mengerti diberikan 

penyuluhan dan pelatihan oleh 

pemerintah, di ajak studi banding. 

Masyarakat juga sangat mudah untuk 

diajak kerjasama untuk mengupayakan 

pengembangan desa wisata lerep. 

AMD/15.11.19/SD3 

Tanggapan 

masyarakat terhadap 

desa wisata baik 

Rata-rata masyarakat sangat senang 

yaa dengan adanya desa wisata, 

masyarakat juga di ajak studi banding, 

di beri pelatihan. dengan begitu 

perkembangan desa wisata lerep ini 

dikatakan cukup baik yaa, karena 

masyarakatnya yang guyub atau rukun 

untuk diajak kerjasama dan juga banyak 

yang telah merasakan banyak manfaat 

yang telah didapatkan oleh mereka. 

SUS/20.11.19/SD3 

Tanggapan 

masyarakat terhadap 

desa wisata baik 

Apakah ada Lembaga 

khusus untuk 

pengelolaan Desa 

Wisata Lerep? Jika 

iya bagaimana 

sistemnya? 

Ada organisasi itu namanya pokdarwis, 

atau kelompok sadar wisata, jumlahnya 

ada 3 di dusun lerep, dusun soka dan 

dusun indrokilo. Sistemnya ya semua 

perangkat rt atau pengurusnya yang 

menjadi anggotanya. 

SUM/20.10.19/SD4 

Pokdarwis  

Organisasi itu ada sendiri namanya 

pokdarwis, jumlahnya 3 di dusun lerep, 

dusun soka dan dusun indrokilo. Jadi 

pokdarwis itu yang mengkordinir 

masyarakat di desa lerep semya ini. 

SRL/19.10.19/SD4 

Pokdarwis 

 

Dibentuk organisasi untuk mengelola 

pariwisata di Desa Lerep Namanya 

pokdarwis atau kelompok sadar wisata, 

ada tiga disini pokdarwis rukun santosa, 

pokdarwis soka ceria dan pokdarwis 

indrokilo mulyo. Yang paling besar ada 

di pokdarwis rukun santoso di Dusun 

Lerep 

BAY/22.10.19/SD4 

 

 

Pokdarwis 
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PERTANYAAN KUTIPAN INFORMASI TEMA  

Apakah ada Lembaga 

khusus untuk 

pengelolaan Desa 

Wisata Lerep? Jika 

iya bagaimana 

sistemnya? 

Ada kelompok sadar wisata untuk 

mengelola potensi wisata yang ada di 

Desa lerep, jumlahnya ada 3 yang 

berada di dusun lerep, dusun soka dan 

dusun indrokilo. 

AMD/15.11.19/SD4 

Pokdarwis 

Organisasi itu ada sendiri namanya 

kelompok sadar wisata atau 

pokdarwis,di Desa Lerep ada 3 yang 

ada di dusun lerep, dusun indrokilo dan 

dusun soka. Sesama pokdarwis itu 

saling melengkapi dan bekerjasama 

untuk pelayanan bidang wisata di Desa 

Lerep 

SUS/20.11.19/SD4 

Pokdarwis 

Apakah ada pihak 

swasta yang 

memberikan sponsor 

terhadap 

pembentukan Desa 

Wisata Lerep? 

Tidak ada kan ini semua kegiatan desa, 

bantuan dari pemkab juga tidak ada, 

hanya ada bentuk pelatihan atau 

penyuluhan 

SUM/20.10.19/SD5 

Tidak ada sponsor 

swasta 

Tidak ada karena murni dari desa, jadi 

harus memberdayakan masyarakat 

sendiri 

SRL/19.10.19/SD5 

Tidak ada sponsor 

swasta 

Tidak ada karena disini murni kegiatan 

masyarakat untuk masyarakat sendiri 

BAY/22.10.19/SD5 

Tidak ada sponsor 

swasta 

Tidak ada karena harus 

memberdayakan masyarakat 

AMD/15.11.19/SD5 

Tidak ada sponsor 

swasta 

Tidak ada, tapi ada beberapa yang 

mencoba menawarkan untuk kerjasama 

SUS/20.11.19/SD5 

Tidak ada sponsor 

swasta 

Darimana saja 

sumber pendanaan 

bagi Desa Wisata 

Lerep? 

Dana mandiri dari masyarakat sendiri. 

Tapi awalnya pokkdarwis dipinjamkan 

modal dari pemerintah desa ya tapi 

modal itu sudah kembali dan saat ini 

semuanya murni dari masyarakat 

SUM/20.10.19/SD6 

Dana mandiri 

Pendanaan itu murni dari Desa Lerep 

sendiri, tidak ada modal dana yang 

diperoleh dari pihak swasta atau 

bantuan dari dinas lainnya 

Dana mandiri 

SRL/19.10.19/SD6 
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PERTANYAAN KUTIPAN INFORMASI TEMA  

Darimana saja 

sumber pendanaan 

bagi Desa Wisata 

Lerep? 

Semua dana disini kita mandiri semua 

ya dari masyarakat sendiri dari pinjam 

dari pemerintah desa lerep 

BAY/22.10.19/SD6 

Dana mandiri 

Dipinjamkan modal oleh pemerintah 

desa tapi kedepanya kita mandiri dari 

segi semua pendanaan melalui 

pemberdayaan masyarakat 

AMD/15.11.19/SD6 

Dana mandiri 

karena desa wisata itu pengelolaannya 

oleh masyarakat desa itu sendiri 

makanya disini pendanaan itu dilakukan 

secara mandiri melaui perputaran 

usaha wisata yang dilakukan melalui 

pokdarwis 

SUS/20.11.19/SD6 

Dana mandiri 

Bagaimana 

pembangunan yang 

ada di Desa Wisata 

Lerep? 

Saya sudah lama tinggal di Desa Lerep 

dan menjabat sebagai Kades sejak 

tahun 2006, melihat perkembangan 

Desa Lerep hingga sekarang perlu 

dikembangkan kegiatan ekonomi untuk 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan perlu juga diupayakan 

menjaga kelestarian alam disini. Maka 

dari itu saya mengagaskan arah 

pembangunan Tunggu Gunung Kudu 

Wareg yang memiliki makna dalam 

menjaga kelestarian alam di tempat 

tinggal yaitu Desa Lerep ini para 

warganya harus sejahtera atau 

kecukupan dalam kehidupan sehari-hari 

SUM/20.10.19/SD7 

Tunggu gunung kudu 

wareg 

Desa lerep mengusung pembangunan 

yang tetap menjaga kelestarian 

lingkungan untuk mencukupi kebutuhan 

masyarakatnya seperti yang digagas 

oleh pak kades Tunggu Gunung Kudu 

Wareg yang memiliki arti hidup di Desa 

Lerep harus warganya berkecukupan 

SRL/19.10.19/SD7 

Tunggu gunung kudu 

wareg 

Pembangunan disini sebutannya 

Tunggu Gunung Kudu Wareg 

Pembangunan dengan memperhatikan 

Tunggu gunung kudu 

wareg 
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kelestarian lingkungan agar dapat 

dimanfaatkan oleh penerus dan cukup 

untuk menghidupi masyarakat 

BAY/22.10.19/SD7 

Bagaimana 

pembangunan yang 

ada di Desa Wisata 

Lerep? 

Pembangunan harus mengedepankan 

nilai masyarakat dengan konsep dari 

pak kades Tunggu Gunung Kudu Wareg 

atau masyarakat setempat harus 

berkecukupan dan tetap mengupayakan 

kelestarian lingkungan agar tidak 

terjadi eksploitasi alam 

AMD/15.11.19/SD7 

Tunggu gunung kudu 

wareg 

Desa lerep memiliki semboyan Tunggu 

Gunung Kudu Wareg dalam 

melaksanakan pembangunannya, disini 

artinya kita yang tinggal di desa lerep 

harus hidup berkecukupan dengan 

mengandalkan sumber daya alam yang 

ada dan tetap menjaga kelestarian 

lingkungan agar pemanfaatan sumber 

daya alam bisa terus dimanfaatkan 

SUS/20.11.19/SD7 

Tunggu gunung kudu 

wareg 

Bagaimana sistem 

pembangunan yang 

dilakukan di Desa 

Wisata Lerep? 

Sistemnya yaa, ada kegiatan 

musrenbang yang rutin dilakukan. 

Dalam kegiatan musrenbang itu di data 

apa saja yang pembangunan yang 

diperlukan di Desa Lerep 

SUM/20.10.19/SD8 

Musrenbang  

ada kegiatan musrenbang yang rutin 

dilaksanakan  oleh BUMDes dengan 

dihadiri seluruh perangkat RT dan 

organisasi lainnya yang ada di desa 

lerep inti di dalam kegiatan itu adalah 

perumusan pembangunan yang 

dilakukan secara musyawarah 

SRL/19.10.19/SD8 

Musrenbang 

melalui kegiatan musrenbang yang rutin 

dilakukan. Di data apa saja yang 

diperlukan di Desa Lerep selanjutkan 

dimusyawarahkan prioritas 

pembangunan apa yang akan dilakukan 

BAY/22.10.19/SD8 

 

Musrenbang 
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Bagaimana sistem 

pembangunan yang 

dilakukan di Desa 

Wisata Lerep? 

Sistemnya, ada kegiatan musrenbang 

yang rutin diselenggarakan oleh 

BUMDes karena merupakan organisasi 

yang mengelola dana desa. Untuk di 

rumuskan prioritas pembangunan 

AMD/15.11.19/SD8 

Musrenbang  

Kegiatan pembangunan bedasarkan 

prioritas yang telah dimusyawarahkan 

melalui kegiatan musrenbang yang 

diselenggarakan oleh BUMDes dengan 

dihadiri oleh perwakilan warga oleh 

perangkat RT dan organisasi lainnya 

yang ada di Desa Lerep 

SUS/20.11.19/SD8 

Musrenbang 

Bagaimana hubungan 

nilai masyarakat 

dengan pembangunan 

yang ada di Desa 

Wisata Lerep? 

Yaa itu dari kegiatan musrenbang yang 

artinya bersama-sama untuk kemajuan 

Desa Lerep disini disebut guyub rukun 

istilahnya. 

SUM/20.10.19/SD9 

Guyub rukun dalam 

pembangunan 

Guyub rukun atau kebersamaan itu 

salah satunya terlihat diterapkan dari 

kegiatan musrenbang yang dihadiri oleh 

masyarakat desa lerep 

SRL/19.10.19/SD9 

Guyub rukun dalam 

pembangunan 

Guyub rukun dalam kegiatan 

musrenbag dan tepo sliro dalam 

penyampaian pendapat di dalam forum 

itu adalah nilai yang diterapkan oleh 

masyarakat desa lerep untuk menjaga 

kebersamaan 

BAY/22.10.19/SD9 

Guyub rukun dalam 

pembangunan 

dari kegiatan musrenbang itu 

masyarakatnya bersama-sama untuk 

kemajuan Desa Lerep disini disebut 

istilah guyub rukun atau sikap 

kebersamaan antar warga 

AMD/15.11.19/SD9 

Guyub rukun dalam 

pembangunan 

Masyarakat desa lerep menerapkan 

guyub rukun atau nilai kebersamaan 

yang diwujudkan dibeberapa kegiatan 

desa salah satunya kebersamaan di 

dalam pembangunan itu terlihat di 

kegiatan musrenbang 

Guyub rukun dalam 

pembangunan 

SUS/20.11.19/SD9 



142 

 

PERTANYAAN KUTIPAN INFORMASI TEMA  

Apa saja kendala 

yang dihadapi dalam 

pembangunan Desa 

Wisata Lerep? 

Kendala ya karena dana desa yang 

terbatas harus dimanfatkan sebaik 

mungkin sesuai prioritas, jadi belum 

menyeluruh 

SUM/20.10.19/SD0 

Pembangunan tidak 

menyeluruh 

Kendala pembangunan tidak bisa 

menyeluruh karena harus dipilih 

bedasarkan prioritas yang di voting di 

kegiatan musrenbang 

SRL/19.10.19/SD0 

Pembangunan tidak 

menyeluruh 

Pembangunan terbatas dengan dana 

desa dari pemerintah jadi belum 

memenuhi kebutuhan pembangunan 

hanya bedasarkan prioritas yang telah 

di tentukan di dalam musrenbang 

BAY/22.10.19/SD0 

Pembangunan tidak 

menyeluruh 

Kendala ya pembangunanya belum 

menyeluruh dan masih banyak yang 

harus diupayakan secara mandiri oleh 

masyarakat desa sendiri 

AMD/15.11.19/SD0 

Pembangunan tidak 

menyeluruh 

Kendalanya belum semua pembangunan 

dapat dilakukan karena ada 

keterbatasan pendanaan, jadi hanya 

prioritas saja, misalkan ada sesuatu 

yang mendadak terjadi ya kita 

menggunakan dana mandiri dengan 

tenaga dari masyarakat sendiri 

SUS/20.11.19/SD0 

Pembangunan tidak 

menyeluruh 

 Kegiatan Promosi 

Kegiatan apa saja 

yang telah dilakukan 

guna promosi Desa 

Wisata Lerep? 

 

Kegiatan promosi Ada melalui media 

sosial kaya facebook, website desa yang 

masih diupayakan, juga mengikuti 

beberapa kegiatan festival yang 

diselenggarakan oleh pemerintah 

provinsi 

SUM/20.10.19/KP1 

Promosi media sosial 

Ada melalui media sosial seperti 

facebook, website desa yang meraih 

sasaran anak muda yang kebanyakan 

memang mengetahui dari internet 

SRL/19.10.19/KP1 

 

Promosi media sosial 
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Kegiatan apa saja 

yang telah dilakukan 

guna promosi Desa 

Wisata Lerep? 

 

Promosinya pakai media sosial di 

facebook sama ada website desa yang 

mengelola pemerintah desa. Tapi untuk 

mengisi artikelnya nanti dibantu sama 

pokdarwis. Sekarang baru lagi pake 

media Instagram biar para pengunjung 

yang sudah kesini bisa membagikan foto 

dan membuat orang-orang penasaran 

untuk berkunjung ke Desa Wisata Lerep 

BAY/22.10.19/KP1 

Promosi media sosial 

Yang bisa rutin dilakukan melalui media 

sosial kaya facebook, Instagram, 

website desa. Tapi kita juga mengikuti 

kegiatan jika ada undangan dari daerah 

lain, itu kan juga bisa jadi kegiatan 

promosi 

AMD/15.11.19/KP1 

Promosi media sosial 

Untuk sasaran masa sekarang karena 

mengandalkan internet, promosi 

dilakukan melalui media sosial, 

pemerintah sudah membuat facebook, 

website desa dan email dan saat ini 

bertambah Instagram untuk memposting 

foto-foto yang menarik minat orang 

untuk datang berkunjung. 

SUS/20.11.19/KP1 

Promosi media sosial 

Apakah kegiatan 

promosi masih terus 

berjalan hingga 

sekarang? 

 

Harus terus dilakukan untuk kegiatan 

seperti itu kan untuk menarik orang 

untuk berkunjung dan dengan begitu 

pendapatan desa dan masyarakat dapat 

meningkat 

SUM/20.10.19/KP2 

Kegiatan promosi 

Sejauh ini masih terus diupayakan 

kegiatan promosi it uterus berlanjut 

diupayakan 

SRL/19.10.19/KP2 

Kegiatan promosi 

Kegiatan promosi masih terus dilakukan 

ya, walaupun ada pasang surut kita 

harus tetap upayakan konsisten untuk 

kegiatan promosinya 

BAY/22.10.19/KP2 

 

 

Kegiatan promosi 
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Apakah kegiatan 

promosi masih terus 

berjalan hingga 

sekarang? 

 

Masih dilakukan karena melalui 

kegiatan promosi itu banyak 

pengunjung yang datang dan sedikit 

banyak telah meningkatkan pemasukan 

AMD/15.11.19/KP2 

Kegiatan promosi 

Hingga saat ini kita berusaha 

meningkatkan pengunjung yang datang 

jadi kegiatan promosi harus terus 

dilakukan secara konsisten 

SUS/20.11.19/KP2 

Kegiatan promosi 

Apakah kendala yang 

dialami dalam 

melakukan kegiatan 

promosi? 

 

Kendala kegiatan promosi ya karena 

tidak ada tim khusus publikasi jadi 

banyak yang kurang update berita atau 

informasinya. 

SUM/20.10.19/KP3 

Tidak ada tim 

publikasi 

Kendalanya tidak ada tim khusus untuk 

menkordinir kegiatan promosi jadinya 

banyak yang merangkap dari para 

anggota pokdarwis dan perwakilan 

perangkat desa 

SRL/19.10.19/KP3 

Tidak ada tim 

publikasi 

Tidak ada tim khusus untuk publikasi 

pada perangkat desa dan banyak berita 

baru atau kegiatan desa yang yang tidak 

diliput untuk dinaikan jadi artikel di 

dalam website desa 

BAY/22.10.19/KP3 

Tidak ada tim 

publikasi 

Kendala pasti ada apalagi disini kita 

masyarakat kurang informasi tentang 

teknologi jadi hanya beberapa yang 

bisa menggunakan media sosial, sudah 

gitu tidak ada tim khusus publikasi yang 

di bentuk untuk mengurus kegiatan 

promosi 

AMD/15.11.19/KP3 

Tidak ada tim 

publikasi 

Kendalanya ada beberapa informasi 

yang tidak langsung di angkat di 

website karena manajemenya yang 

kurang baik 

SUS/20.11.19/KP3 

 

 

 

Tidak ada tim 

publikasi 
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Wisatawan 

Bagaimana 

perkembangan 

jumlah wisatawan di 

Desa Wisata Lerep 

dalam satu tahun 

terakhir? 

Jumlah wisatawan ada datanya sama 

pengurusnya. Nanti coba minta sendiri 

yaa sama pengurusnya atau sama 

perangkat desa lain yang punya datanya 

SUM/20.10.19/W1 

Jumlah wisatawan 

meningkat 

Jumlah wisatawan ada datanya nanti 

dilampirkan, kalau untuk lengkapnya 

bisa menghubungi pokdarwisnya ya 

SRL/19.10.19/W1 

Jumlah wisatawan 

meningkat 

Data pengunjung nanti dicopy kan, ini 

didata kurang lebih ya dari tahun 2017 

akhir sampe sekarang. Memang tidak 

banyak karena kita juga membatasi 

dilihat dari kesiapan SDM kita 

BAY/22.10.19/W1 

Jumlah wisatawan 

meningkat 

Banyak rombongan yang datang untuk 

studi banding. Tapi kalau untuk 

kalkulasinya saya tidak ada datanya 

coba nanti sama anggota pokdarwis 

yang lainnya 

AMD/15.11.19/W1 

Jumlah wisatawan 

meningkat 

Wisatawan yang datang kebanyakan 

dalam bentuk rombongan regu ya kita 

juga membatasi wisatwan yang datang 

karena SDM kita juga belum mampu 

SUS/20.11.19/W1. 

Jumlah wisatawan 

meningkat 

Apakah ada 

wisatawan dari 

mancanegara? 

Wisatawan mancangera pernah ada 

yang berkunjung ke desa lerep tapi ya 

tidak selalu ada dalam setiap bulan apa 

setiap tahun gitu 

SUM/20.10.19/W2 

Wisatawan 

mancanegara 

Pernah ada yang datang berkunjung 

tapi tidak ada pengaruh yang signifikan 

SRL/19.10.19/W2 

Wisatawan 

mancanegara 

Pernah ada tapi tidak banyak mungkin 

karena promosi kita yang kurang 

maksimal atau kurang menarik minat 

wisatawan mancanegara 

BAY/22.10.19/W2 

Wisatawan 

mancanegara 

Ada tapi tidak sering kita temui dalam 

setiap rombongan wisatwan yang 

datang untuk berkunjung 

Wisatawan 

mancanegara 

AMD/15.11.19/W2 
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 Ada wisatawan dari mancanegara yang 

datang berkunjung tapi jumlahnya tidak 

banyak dan tidak ada pengaruh yang 

signifikan terjadi 

SUS/20.11.19/W2 

Wisatawan 

mancanegara  

Bagaimana pola 

wisatawan yang 

berkunjung di Desa 

Wisata Lerep? 

Banyak kegiatan wisata yang di 

tawarkan, nanti pengunjung memilih 

mau pakai paket yang mana jelasnya 

nanti coba nanti tanya dengan 

pengurusnya 

SUM/20.10.19/W3 

Paket wisata  

Kegiatannya ada pengunjung yang 

menginap di homestay atau kegiatan 

edukasi lain tergantung paket wisata 

yang dipilih oleh pengunjung itu sendiri 

SRL/19.10.19/W3 

Paket wisata 

Pengunjung banyak yang datang kesini 

dalam bentuk rombongan untuk studi 

tour atau studi banding. Biasanya 

rombongan pelajar yang datang untuk 

berkunjung sesuai sama paket wisata 

yang pokdarwis sediakan. Kan 

pokdarwis sudah banyak bikin pilihan 

paket wisata untuk di Desa Wisata 

Lerep 

BAY/22.10.19/W3 

Paket wisata 

Pengunjung datang bedasarkan pilihan 

paket wisata yang ditawarkan. Dan 

antar pokdarwis nanti saling membantu 

dalam menyiapkan kegiatan wisata yang 

dipilih oleh pengunjung. 

AMD/15.11.19/W3 

Paket wisata 

Pokdarwis menyiapkan beberapa 

alternatif kegiatan wisata yang di pilih 

mulai dari kegiatan wisata yang 

dilakukan sehari atau dua hari dengan 

menginap di homestay atau rumah 

penduduk yang telah disediakan dalam 

paket wisata yang ditawarkan. 

SUS/20.11.19/W3 

 

 

 

Paket wisata 
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Bagaimana interaksi 

yang terjalin antara 

wisatawan dengan 

penduduk setempat? 

Kalau yang terihat ya ada beberapa 

kegiatan wisata edukasi di peternakan, 

perkebunan, tapi itu lebih jelasnyaa 

sama pengurus yang mendampingi di 

lapangan ya. 

SUM/20.10.19/W4 

Kegiatan homestay 

Intiraksi pengunjung dan penduduk itu 

dapat melalui kegiatan edukasi dalam 

kegiatan wisata seperti proklim, 

kegiatan peternakan dan kegiatan 

perkebunan. Disitu pengunjung 

langsung di ajari oleh penduduk 

setempat 

SRL/19.10.19/W4 

Kegiatan homestay 

Melalui paket wisata yang menginap di 

homestay pengunjung dapat melihat 

keseharian penduduk dan becengkrama 

secara langsung oleh penduduk yang 

rumahnya menjadi tempat tinggal. 

Selain itu juga ada beberapa kegiatan 

edukasi yang melibatkan warga untuk 

memberi pelatihan untuk pengunjung 

BAY/22.10.19/W4 

Kegiatan homestay 

Melalui kegiatan masyarakat yang 

ditawarkan di dalam pilihan paket 

wisata seperti kegiatan edukasi, 

kegiatan menginap di homestay. Karena 

sudah banyak peran warga dalam 

semua kegiatan wisata yang ditwarkan 

di Desa Wisata Lerep 

AMD/15.11.19/W4 

Kegiatan homestay 

Semua kegiatan wisata yang ditawarkan 

dan pilih oleh pengunjung dapat terjalin 

interaksi antara wisatawan dan 

pengunjung karena semua kegiatan 

tersebut diselenggarakan dan 

dimanajeman langsung oleh warga 

melalui pokdarwis. 

SUS/20.11.19/W4 

 

 

 

 

Kegiatan homestay 
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Atraksi Wisata 

Apa saja yang 

menjadi atraksi 

wisata yang ada di 

Desa Wisata Lerep? 

Ada potensi wisata alam, dan seni 

budaya yang menjadi potensi utama di 

Desa Wisata Lerep yang sedang 

dikembangkan oleh para warganya di 

bawah pengelolaan pokdarwis 

SUM/20.10.19/AW1 

Atraksi Wisata alam 

dan budaya 

Desa Wisata Lerep memiliki potensi 

wisata alam, dan seni budaya serta 

kegiatan masyarakatnya yang beragam 

dan menjadi daya tarik 

SRL/19.10.19/AW1 

Atraksi Wisata alam 

dan budaya 

Ada potensi wisata alam, dan seni 

budaya serta kearifan lokal dari leluhur 

yang masih terus dilalukan oleh para 

masyarakat desa wisata lerep 

AMD/15.11.19/AW1 

Atraksi Wisata alam 

dan budaya 

Ada potensi wisata alam, dan seni 

budaya tradisional yang menjadi daya 

tarik utama serta keunikan tradisi yang 

masih dijalankan 

AMD/15.11.19/AW1 

Atraksi Wisata alam 

dan budaya 

Atraksi wisata ada yang berupa potensi 

wisata alam, potensi kesenian budaya, 

keragaman kegiatan masyarakatnya dan 

keunikan kearifan lokal dari leluhur 

yang masih dijalankan oleh masyarakat 

SUS/20.11.19/AW1 

Atraksi Wisata alam 

dan budaya 

Apa daya tarik utama 

atraksi wisata yang 

dikembangkan di 

Desa Wisata Lerep? 

Ada festival kuliner ndeso yang baru-

baru ini rutin dilaksanakan. Jadi festival 

kuliner ndeso itu awalnya hanya diikuti 

oleh warga dusun lerep dan nanti 

kedepanya seluruh RT akan 

menampilkan stand makanan.  

SUM/20.10.19/AW2 

Daya tarik Festival 

kuliner ndeso 

Ada festival kuliner ndeso yang paling 

menarik minat pengunjung, hal tersebut 

termasuk baru dilakukan dan nantinya 

akan dilakukan secara rutin setiap hari 

minngu pon setiap bulannya 

SRL/19.10.19/AW2 

 

 

Daya tarik Festival 

kuliner ndeso 
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Apa daya tarik utama 

atraksi wisata yang 

dikembangkan di 

Desa Wisata Lerep? 

Kemarin pemerintah Kabupaten 

Semarang bikin acara festival kuliner 

yang diselenggarakan di Alun-Alun 

Bung Karno Kalirejo. Disitu Desa 

Wisata Lerep jadi penampil utama 

untuk menyajikan makanan khas daerah 

Desa lerep karena menjadi pemenang 

dalam kegiatan festival tersebut 

BAY/22.10.19/AW2 

Daya tarik Festival 

kuliner ndeso 

Daya tarik utama saat ini adalah 

festival kuliner ndeso yang akan rutin 

dilakukan setiap bulannya pada hari 

minggu pon. Kegiatan tersebut juga 

merupakan kegiatan wujud cinta 

lingkungan karena meminimalisir 

menggunakan plastic 

SUS/20.11.19/AW2 

Daya tarik Festival 

kuliner ndeso 

Bagaimana konsep 

pengembangan 

atraksi wisata yang 

ada di Desa Wisata 

Lerep? 

Konsepnya yaa tetap menjaga 

kelestarian lingkungan, dan nilai 

kehidupan masyarakat 

SUM/20.10.19/AW3 

Pengembangan tetap 

Menjaga kelestarian 

lingkungan 

Tetap menjaga kelestarian lingkungan, 

dan nilai kehidupan masyarakat sesuai 

dengan kearifan lokal yang ada di desa 

lerep 

SRL/19.10.19/AW3 

Pengembangan tetap 

Menjaga kelestarian 

lingkungan 

mempertahankan cinta lingkungan 

untuk keberlangsungan kehidupan 

bermasyarakat 

BAY/22.10.19/AW3 

Pengembangan tetap 

Menjaga kelestarian 

lingkungan 

Memiliki konsep untuk tetap menjaga 

kelestarian lingkungan, dan nilai 

kehidupan masyarakat 

AMD/15.11.19/AW3 

Pengembangan tetap 

Menjaga kelestarian 

lingkungan 

Dalam setiap penyelenggaraan kegiatan 

wisata harus memperhatikan nilai 

kehidupan masyarakat yaitu 

kebersamaan dan menjaga kelestarian 

lingkungan di Desa Wisata Lerep 

SUS/20.11.19/AW3 

 

 

 

Pengembangan tetap 

Menjaga kelestarian 

lingkungan 
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Bagaimana upaya 

pengelolaan dari 

atraksi wisata yang 

ada di Desa Wisata 

Lerep? 

 

Semua potensi wisata yang ada di Desa 

Lerep dikelola oleh pemerintah desa 

melalui pokdarwis juga BUMDes 

SUM/20.10.19/AW4 

Pengelolaan oleh 

Pemerintah desa 

Disini kegiatan dikelola oleh pokdarwis 

dan juga BUMDes dengan pengawasan 

pemerintah desa lerep 

SRL/19.10.19/AW4 

Pengelolaan oleh 

Pemerintah desa 

Desa lerep ada 3 pokdarwis untuk 

mengelola potensi wisata di desa lerep 

dan juga dibantu oleh BUMDes 

BAY/22.10.19/AW4 

Pengelolaan oleh 

Pemerintah desa 

Dikelola oleh desa melalui pokdarwis 

juga BUMDes 

AMD/15.11.19/AW4 

Pengelolaan oleh 

Pemerintah desa 

Potensi wisata di desa lerep adalah 

milik pemerintah desa lerep, yang 

pengelolaanya dibantu oleh pokdarwis 

dan juga BUMDes 

SUS/20.11.19/AW4 

Pengelolaan oleh 

Pemerintah desa 

Apakah ada makna 

atau filosofi di dalam 

kegiatan atraksi 

wisata yang ada di 

Desa Wisata Lerep? 

 

Di dalam kegiatan atraksi wisata itu 

kita dapat melihat nilai kehidupan 

masyarakat yang terus dijaga yaitu 

guyub rukun atau kebersamaan 

SUM/20.10.19/AW5 

Guyub rukum dalam 

atraksi wisata 

Filosofinya yaitu menjaga nilai 

kehidupan masyarakat guyub rukun 

atau kegiatan yang dilakukan secara 

bersama-sama 

SRL/19.10.19/AW5 

Guyub rukum dalam 

atraksi wisata 

Dalam kegiatan itu kita melihat 

kebersamaan masyarakat yang rukun 

dan kompak itulah wujud guyub rukun 

yang dijunjung oleh masyarakat desa 

wisata lerep 

BAY/22.10.19/AW5 

Guyub rukum dalam 

atraksi wisata 

Yaa itu tetap menjaga kelestarian 

lingkungan, dan nilai kehidupan 

masyarakat dapat dilihat disemua 

kegiatan atraksi wisata kesenian budaya 

dan kearifan lokal di desa lerep 

AMD/15.11.19/AW4 

 

Guyub rukum dalam 

atraksi wisata 
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Bagaimana upaya 

pengelolaan dari 

atraksi wisata yang 

ada di Desa Wisata 

Lerep? 

 

Atraksi wisata itu memiliki filosofi 

kebersamaan dalam bermasyarakat 

atau guyub rukun, itu bisa dilihat dari 

semua masyarakat yang bersama-sama 

membantu dan ikut serta dalam 

penyelenggaraan atraksi wisata tersebut 

SUS/20.11.19/AW5 

Guyub rukum dalam 

atraksi wisata 

Akomodasi 

 

Akomodasi apa saja 

yang ada di Desa 

Wisata Lerep? 

 

Akomodasi yang ada di desa wisata 

lerep yaitu ketersediaan homestay, 

warung kelontong, warung makan yang 

sudah banyak tersedia dengan baik 

SUM/20.10.19/A1 

Akomodasi 

Homestay  

Ada homestay untuk para pengunjung 

yang menginap, dan para warga juga 

banyak yang mendirikan warung atau 

kios yang menyediakan dagangan yang 

banyak macamnya 

SRL/19.10.19/A1 

Akomodasi 

Homestay 

Ada homestay yang disediakan oleh 

masyarakat dan kondisinya bersih 

karena itu merupakan syarat utamanya 

untuk rumah yang menyediakan fasilitas 

penginapan 

BAY/22.10.19/A1 

Akomodasi 

Homestay 

Banyak warung makan dan kios atau 

warung toko kelontong milik pribadi 

dan saat ini banyak rumah yang 

menyediakan fasilitas menginap atau 

homestay 

AMD/15.11.19/A1 

Akomodasi 

Homestay 

Kalau akomodasi ya ketersediaan 

homestay sebagai fasilitas menginap 

sudah banyak yaa, karena juga banyak 

warga yang menawarkan rumahnya 

untuk jadi fasilitas menginap 

SUS/20.11.19/A1 

Akomodasi 

Homestay 

Bagaimana kondisi 

aksesibilitas di Desa 

Wisata Lerep? 

Sudah cukup baik yaa, karena 

perkerasanya sudah aspal semua. Ya di 

beberapa titik masih ada yang rusak. 

Sudah beberapa kali mengajukan 

perbaikan ya tapi masih lama 

tanggapanya jadi  perbaikan sendiri 

Kondisi Aksesibilitas 

baik 

SUM/20.10.19/A2 
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Bagaimana kondisi 

aksesibilitas di Desa 

Wisata Lerep? 

Jalanan disini perkerasanya sudah 

aspal semua dan beberapa ada yang cor 

semen. Sudah bisa dilewati dengan 

kendaraan roda 4 

SRL/19.10.19/A2 

Kondisi Aksesibilitas 

baik 

 

perkerasanya sudah aspal semua. Ya 

tapi masih ada yang rusak kemarin 

dilakukan perbaikan secara gotong 

royong untuk perbaikan jalan 

BAY/22.10.19/A2 

Kondisi Aksesibilitas 

baik 

 

di beberapa titik masih ada jalan yang 

rusak dengan perkerasan aspal, tapi 

kadang kita berusaha memperbaiki 

secara mandiri 

AMD/15.11.19/A2 

Kondisi Aksesibilitas 

baik 

 

Kondisi jalan disini umumnya baik ya 

sudah aspal semua, tapi memang ada 

yang berlubang di beberapa wilayah 

saja, tidak semuanya rusak jadi masih 

bisa di lewati oleh kendaraan 

SUS/20.11.19/A2 

Kondisi Aksesibilitas 

baik 

 

Apakah fasilitas 

wisata telah memadai 

di Desa Wisata 

Lerep? 

Saat ini cukup, kita juga upayakan 

petunjuk arah untuk memudahkan 

pengunjung dengan bahan sederhana 

saja 

SUM/20.10.19/A3 

Fasilitas wisata 

memadai 

Saat ini cukup, kita juga masih tetap 

ingin di tambahkan dan diperbaiki 

kembali beberapa fasilitas yang rusak 

untuk pengunjung tetap nyaman 

SRL/19.10.19/A3 

Fasilitas wisata 

memadai 

Sudah cukup memadai, banyak petunjuk 

informasi yang disediakan dan 

pengunjung juga kayaknya sudah cukup 

mengerti, terbukti banyaknya 

pengunjung yang datang 

BAY/22.10.19/A3 

Fasilitas wisata 

memadai 

Sudah memadahi, pokdarwis dan 

pemerintah desa juga sudah 

mengupayakan petunjuk arah untuk 

memudahkan pengunjung dengan baik 

dan jelas 

AMD/15.11.19/A3 

Fasilitas wisata 

memadai 
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Apakah fasilitas 

wisata telah memadai 

di Desa Wisata 

Lerep? 

Fasilitas kelengkapan untuk kegiatan 

wisata sudah cukup baik dan memadai 

walaupun sederhana tapi masih dapat 

terbaca dan terlihat informatif ya yang 

penting 

SUS/20.11.19/A3 

Fasilitas wisata 

memadai  

Berapa jumlah 

kesediaan homestay 

yang ada di Desa 

Wisata Lerep? 

Lebih jelasnya ditanyakan dengan 

pengurus pokdarwis ya. Saya lihat 

sudah banyak warga yang ingin 

rumahnya jadi homestay jadi sudah 

cukup memadai untuk pengunjung 

SUM/20.10.19/A4 

Jumlah homestay 

Datanya nanti dilampirkan ya, mungkin 

ada sekitar 60 homestay, dan itu 

semuanya rumah milik warga desa lerep 

SRL/19.10.19/A4 

Jumlah homestay 

sudah ada sekitar 60 homestay disini 

semuanya juga dikelola oleh semua 

pokdarwis yang ada di desa lerep 

BAY/22.10.19/A4 

Jumlah homestay 

Sekitar 60 homestay yang ada di desa 

wisata lerep dan dikelola oleh 

pokdarwis semua ya itu 

AMD/15.11.19/A4 

Jumlah homestay 

Kira-kiura ada 60 homestay yang sudah 

dikelola pokdarwis, dan semuanya 

kondisinya baik dan bersih, tidak harus 

bagus yang penting bersih 

SUS/20.11.19/A4 

Jumlah homestay 

Bagaimana 

pengelolaan 

homestay tersebut? 

 

Lebih jelasnya ditanyakan dengan 

pengurus pokdarwis ya.. karena yang 

mengurus langsung kan pokdarwis 

SUM/20.10.19/A5 

Pengelolaan 

homestay mandiri 

Homestay dikelola mandiri oleh pemilik 

rumah tapi tetap di awasi oleh 

pokdarwis karena pendaftaran 

homestay kan ke pokdarwis 

SRL/19.10.19/A5 

Pengelolaan 

homestay mandiri 

Disini sudah mulai masyarakatnya 

berlomba-lomba mendaftarkan 

rumahnya untuk jadi homestay, salah 

satu syaratnya adalah bersih. Homestay 

dikelola oleh pokdarwis dengan sistem 

Pengelolaan 

homestay mandiri  
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bagi hasil dengan pemiliknya dan sudah 

ada sekitar 60 homestay disini. Secara 

tidak langsung ini sebagai sarana 

pemberdayaan masyarakat untuk ikut 

menjadi pengelola pariwisata di Desa 

Lerep 

BAY/22.10.19/A5 

Bagaimana 

pengelolaan 

homestay tersebut? 

 

Dikelola oleh pemilik sendiri untuk 

semua fasilitasnya dan dengan sistem 

bagi hasil dengan pokdarwis untuk 

pendapatan dari pengunjung yang 

datang untuk menginap 

AMD/15.11.19/A5 

Pengelolaan 

homestay mandiri 

Homestay dikelola oleh pokdarwis tapi 

untuk kebersihan dan penyediaan 

fasilitas didalamnya oleh pemiliki 

rumah itu sendiri 

SUS/20.11.19/A4 

Pengelolaan 

homestay mandiri 

Wisata Alam 

Apa saja wisata alam 

yang ada di Desa 

Wisata Lerep? 

Wisata alam disini ada curug indrokilo 

dan embung sebligo juga ada puncak 

ngipik itu kesana lewat perkebunan kopi 

yang di atas sana.disana bisa lihat 

pemandangan kota ungaran dari atas 

puncak 

SUM/20.10.19/WA1 

Atraksi Wisata alam 

Wisata alam disini ada ngipik atau 

puncak bidadari seperti melihat 

pemandangan alam dari ketinggian, 

aksesibiltasnya sudah baik dalam 

perjalanan kesana melewati perkebunan 

kopi. Ada juga curug yang berada di 

Dusun Indrokilo Namanya Curug 

Indrokilo, pemandangannya masih asri. 

Desa Wisata Lerep juga memiliki 

embung buatan namanya Embung 

Sebligo yang dipakai untuk kegiatatan 

pengairan saat kemarau dan kegiatan 

perikanan 

SRL/19.10.19/WA1 

 

 

 

Atraksi Wisata alam 
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Apa saja wisata alam 

yang ada di Desa 

Wisata Lerep? 

ada curug indrokilo dan embung sebligo 

atau waduk buatan yang jadi tempat 

untuk festival kuliner ndeso. Itu 

tempatnya di dusun lerep 

BAY/22.10.19/WA1 

Atraksi Wisata alam 

Ada curug indrokilo di indrokilo sana 

dan embung sebligo di lerep yang jadi 

tempat festival kuliner sama ada puncak 

bidadari apa pada Taunya puncak 

ngipik 

AMD/15.11.19/WA1 

Atraksi Wisata alam 

Wisata alam disini ada bukit ngipik 

yang disana bisa lihat pemandangan 

kota ungaran, ada curug indrokilo dan 

ada embung buatan namanya embung 

sebligo 

SUS/20.11.19/WA1 

Atraksi Wisata alam 

Bagaimana upaya 

masyarakat dalam 

mempertahankan 

keaslian pada 

destinasi wisata alam 

yang ada di Desa 

Wisata Lerep? 

Menjaga kebersihan ya itu harus untuk 

menjaga kelestarian alamnya. Ya itu 

pokoknya sapta pesona itu kita terapkan 

di destinasi wisata alam yang ada disini 

SUM/20.10.19/WA2 

Menjaga kebersihan 

wisata alam 

Kita mengajak wisatawan untuk tetap 

menjaga kebersihanya tempat wisata 

itu, tidak menebang pohon di sekitar 

lokasi dan kita juga berusaha jika ada 

pembangunan tidak menghilangkan 

atau merubah keaslianya 

SRL/19.10.19/WA2 

Menjaga kebersihan 

wisata alam 

Kan ada sapta pesona disana kita 

berusaha menerapkan itu dan mengajak 

para pengunjung untuk lebih peduli 

dengan lingkungan. Dengan begitu 

kebersihan tetap terjaga untuk menjaga 

kealamian lokasi dan tetap asri 

BAY/22.10.19/WA2 

Menjaga kebersihan 

wisata alam 

Menjaga kebersihan dan tidak ada 

pembangunan baru yang merubah 

tempat aslinya. 

AMD/15.11.19/WA2 

Menjaga kebersihan 

wisata alam 

Yaa dijaga kebersihanya, kalau kita 

bikin fasilitas tambahan ya tidak terlalu 

menghilangkan keaslian tempat itu jadi  

Menjaga kebersihan 

wisata alam 

SUS/20.11.19/WA1 
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Bagaimana 

pengelolaan destinasi 

wisata alam di Desa 

Wisata Lerep? 

 

Dilakukan oleh desa semua 

pengelolaanya, sama-sama dengan 

warga, pokdarwis juga, BUMDes juga 

SUM/20.10.19/WA3 

Pengelolaan wisata 

alam pemerintah desa 

Pengelolaan ya itu sama podarwis, 

BUMDes, masyarakat juga di ajak, 

utamanya pengelolanya oleh 

pemerintah desa lerep 

SRL/19.10.19/WA3 

Pengelolaan wisata 

alam pemerintah desa 

Pengelolaan sama pemerintah desa 

lerep sendiri. Di bantu pokdarwis, 

BUMDes dan semua warga desa lerep 

BAY/22.10.19/WA3 

Pengelolaan wisata 

alam pemerintah desa 

Dikelola pemerintah desa ada 

pokdarwis dan BUMDes juga, 

masyarakat juga harus ikut serta 

BAY/22.10.19/WA3 

Pengelolaan wisata 

alam pemerintah desa 

Disini semua wisatanya dikelola oleh 

pemerintah desa, wisata alamnya juga 

dibantu sama pokdarwis sama BUMDes 

BAY/22.10.19/WA3 

Pengelolaan wisata 

alam pemerintah desa 

Bagaimana peran 

dinas terkait dalam 

pengelolaan wisata 

alam yang ada di 

Desa Wisata Lerep? 

Tidak ada bantuan dan pengelolaan 

dari dinas terkait untuk wisata alam 

yang ada di lerep ini. Mungkin kalau 

besok ada yang memberi bantuan ya 

tidak masalah. Soalnya biasanya kalau 

wisata alam kan ada dinas tertentu yang 

mengelolanya ya 

SUM/20.10.19/WA4 

Tidak ada peran dinas 

terkait 

Saat ini masih belum ada, masih 

mengandalkan masyarakat desa lerep 

sendiri 

SRL/19.10.19/WA4 

Tidak ada peran dinas 

terkait 

Tidak ada peran dari dinas atau 

lembaga lain yang membantu mengelola 

BAY/22.10.19/WA4 

Tidak ada peran dinas 

terkait 

Tidak ada semuanya masih sama 

masyarakat desa lerep 

AMD/15.11.19/WA4 

Tidak ada peran dinas 

terkait 

Belum ada bantuan atau mungkin tidak 

ada, sampai sekarang kita masih 

mengelola sendiri semua potensi wisata 

yang ada di desa lerep 

Tidak ada peran dinas 

terkait 

SUS/20.11.19/WA4 
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Bagaimana kondisi 

aksesibilitas untuk 

menuju lokasi wisata 

alam yang ada di 

Desa Wisata Lerep? 

Lokasinya yang sulit, jadi 

aksesibilitasnya yaa cukup lah saya kira 

sebagian sudah ada perkerasan cor 

semen, sebagian batu di tata untuk jalan 

setapak yang dilewati pejalan kaki 

SUM/20.10.19/WA5 

Aksesibiltas menuju 

wisata alam 

Aksesibilitasnya dengan cor semen 

namun hanya bisa dilalui oleh 

kendaraan motor sampai tempat parkir 

yang disediakan, kemudian lanjut jalan 

kaki untuk ke lokasi curug 

SRL/19.10.19/WA5 

Aksesibiltas menuju 

wisata alam 

Lokasinya di ketinggian hanya bisa 

dilalui oleh pejalan kaki atau sepeda 

motor 

BAY/22.10.19/WA5 

Aksesibiltas menuju 

wisata alam 

Lokasinya yang sulit, ditempuh dengan 

kondisi jalan perkerasan cor semen dan 

hanya bisa dilewati pejalan kaki dan 

sepeda motor 

AMD/15.11.19/WA5 

Aksesibiltas menuju 

wisata alam 

Ada perkerasan cor semen ada yang 

sebagian tanah dengan batu di tata, 

masih bisa dilewati oleh kendaraan 

roda dua, tapi untuk sampai ke curug 

harus jalan kaki 

SUS/20.11.19/WA5 

Aksesibiltas menuju 

wisata alam 

Kegiatan Seni Budaya 

Apa saja kegiatan 

kesenian seni budaya 

yang di kembangkan 

di Desa Wisata 

Lerep? 

Ada kegiatan reog, tari tradisional, 

permainan lesung yang sama ibu-ibu, 

kalau remaja ya tari tradisional itu 

namanya caping gasing. 

SUM/20.10.19/SB1 

jenis seni budaya 

Disini banyak kegiatan seni budaya 

seperti gejluk lesung yang ditampilkan 

oleh ibu-ibu dengan permainan 

memukul lesung atau alat untuk 

mengupas kulit padi. Biasanya 

ditampilkan pada acara kadeso di Desa 

Lerep.  

Kalau anak-anak remajanya 

menampilkan tari caping gasing. Tarian 

ini juga khas daerah Desa Lerep. 

Jenis seni budaya 
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Tarian ini dimaksudkan untuk para 

anak remaja yang di Desa Lerep juga 

ikut berpartisipasi dalam 

pengembangan wisata di Desa Lerep 

Ada juga Reog atau kuda lumping, tapi 

disini biasanya reog ini punya 

komunitas sendiri orang-orang yang 

sudah bisa atau ahli. Karena reog ini 

kan sepaket biasanaya penari sama 

penabuh gending gamelan. Dan orang 

yang penari reog ini juga harus sudah 

ahli 

SRL/19.10.19/SB1 

Ada kegiatan reog, tari tradisional, 

permainan lesung 

BAY/22.10.19/SB1 

jenis seni budaya  

Ada kegiatan reog yang punya 

kelompok seni sendiri soalnya ini hanya 

orang-orang yang sudah terlatih yang 

bisa main reog atau kuda lumping itu, 

tari tradisional, permainan gejluk 

lesung 

AMD/15.11.19/SB1 

jenis seni budaya  

Kesenian disini banyak ya ada reog, 

ada main lesung namanya gejluk lesung, 

ada tradisional khas sini namanya tari 

semut sama tari caping gasing 

SUS/20.11.19/SB1 

jenis seni budaya 

Kegiatan budaya dari 

leluhur apa yang 

masih di 

kembangkan? 

Gejluk lesung yaa karena itu metode 

kupas padi dari jaman dahulu pakai itu 

hlo lesung sama alu kan itu jadi ada 

suaranya nah itu biasanya ada irama-

irama tertentu yang bisa didengar dari 

pukulan-pukulan alu itu 

SUM/20.10.19/SB2 

Gejluk lesung 

Kegiatan budaya dari 

leluhur 

Gejluk lesung yaa karena itu metode 

mengupas kulit padi secara tradisional. 

Alatnya juga tradisional dan sederhana 

hanya lesung sama alu saja 

SRL/19.10.19/SB2 

Gejluk lesung 

Kegiatan budaya dari 

leluhur 

Gejluk lesung atau mengupas kulit padi 

dengan gejluk dan lesung. Kan itu 

caranya dipukul2 trus ada suaranya 

Gejluk lesung 

Kegiatan budaya dari 

leluhur 
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nanti ada iram sendiri yang terdengar 

dari pukulan lesung dan alu 

BAY/22.10.19/SB2 

 

Gejluk lesung atau cara  mengupas padi 

tradisional cara itu dilakukan oleh ibu-

ibu atau lansia. 

AMD/15.11.19/SB2 

Gejluk lesung 

Kegiatan budaya dari 

leluhur 

 

Kegiatan gejluk lesung itu seperti 

metode mengupas padi secara 

tradisional pakai lesung sama alu, 

biasanya yang melakukan ibu-ibu atau 

lansia 

SUS/20.11.19/SB2 

Gejluk lesung 

Kegiatan budaya dari 

leluhur 

 

Apa saja filosofi atau 

arti kegiatan budaya 

dari leluhur yang 

masih di kembangkan 

tersebut? 

Maknanya ya menjalin kebersamaan 

kalau disini istilahnya guyub rukun. 

Kebanykan kegiatan disini dilakukan 

secara berkelompok atau bersama-

sama. Jadi guyub rukun itu perlu dijaga 

SUM/20.10.19/SB3 

Guyub rukun dalam 

kebudayaan 

 

Maknanya ya menjalin kebersamaan 

kalau disini istilahnya guyub rukun. Itu 

kan kegiatan yang dilakukan secara 

berkelompok jadi harus menjaga 

kekompakan dan kerukunan 

SRL/19.10.19/SB3 

Guyub rukun dalam 

kebudayaan 

 

guyub rukun atau kebersamaan dalam 

melakukan semua kegiatannya seperti 

saling membantu antar sesamanya 

BAY/22.10.19/SB3 

Guyub rukun dalam 

kebudayaan 

 

menjalin kebersamaan kalau disini 

istilahnya guyub rukun dan tenggang 

rasa atau tepo sliro. Karena semua 

kegiatan kan dilakukan bersama-sama 

AMD/15.11.19/SB3 

Guyub rukun dalam 

kebudayaan 

 

Masih sama saja inti maknanya, guyub 

rukun hal itu kan dikerjakan bersama-

sama. Ibu-ibu berkumpul bersama 

saling membantu saling rukun 

SUS/20.11.19/SB3 

Guyub rukun dalam 

kebudayaan 

 

Bagaimana pengaruh 

kegiatan kebudayaan 

di dalam masyarakat 

Desa Wisata Lerep? 

Kegiatan itu meningkatkan 

kebersamaan bagi masyarakat desa, 

penerapan guyub rukun antar sesama 

warga juga terjalin melalui  

Pengaruh kebudayaan 
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kegiatan kebudayaan itu sendiri ya 

SUM/20.10.19/SB4 

Kegiatan itu meningkatkan 

kebersamaan bagi masyarakat desa 

karena dilakukan bedasarkan guyub 

rukun 

SRL/19.10.19/SB4 

Pengaruh kebudayaan 

 

Kegiatan itu meningkatkan 

kebersamaan bagi masyarakat desa. 

Karena seringnya kegiatan yang 

dilakukan secara berkelompok dan 

bersama-sama 

BAY/22.10.19/SB4 

Pengaruh kebudayaan 

 

Kegiatan itu meningkatkan 

kebersamaan bagi masyarakat desa 

karena kegiatan dilakukan secara 

berkelompok 

AMD/15.11.19/SB4 

Pengaruh kebudayaan 

 

Pengaruhnya masyarakat hidup rukun, 

guyub dengan tetangga. Jadi ya 

masyarakat ramah dan kompak  

SUS/20.11.19/SB4 

Pengaruh kebudayaan 

 

Sejauh ini apakah 

terdapat perubahan 

yang signifikan 

terhadap kegiatan 

kebudayaan yang 

berkembang di Desa 

Wisata Lerep? 

 

Tidak ada yang signifikan terjadi pada 

perubahan, hanya saja kan saat ini 

zaman berkembang ya di sesuaikan 

dengan zaman saja tapi tidak merubah 

nilainya 

SUM/20.10.19/SB5 

Tidak ada perubahan 

kegiatan kebudayaan 

Tidak ada perubahan yang signifikan, 

hanya saja kita lebih fleksibel untuk 

masa sekarang, tapi kita menjaga nilai-

nilai dan makna yang terkandung 

didalam setiap kegiatannya 

SRL/19.10.19/SB5 

Tidak ada perubahan 

kegiatan kebudayaan 

Perubahan yang dilakukan pasti ada 

tapi tidak terlalu terjadi signifikan, 

karena kita tetap menjaga makna dan 

nilai-nilai yang ada pada kegiatan 

kebudayaan dan kegiatan-kegiatan 

lainnya 

BAY/22.10.19/SB5 

 

 

Tidak ada perubahan 

kegiatan kebudayaan 
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Tidak, Tidak ada yang signifikan, 

kurang lebih ya semuanya masih sama. 

AMD/15.11.19/SB5 

Tidak ada perubahan 

kegiatan kebudayaan 

 

Tidak ada perubahan ya kita tetap 

menjaga apa yang sudah turun temurun 

dilakukan oleh para leluhur. Hanya saja 

saat ini kita sesuaikan dengan zaman 

sekarang. 

SUS/20.11.19/SB5 

Tidak ada perubahan 

kegiatan kebudayaan 

 

Kegiatan Sosial 

Kegiatan sosial apa 

yang masih di 

jalankan di Desa 

Wisata Lerep? 

Masih banyak ya kegiatan seperti itu 

kaya sambatan, gotong royong, kerja 

bakti, slametan, sikap toleransi atau 

tepo sliro dan guyu rukun yang paling 

utama harus diterapkan oleh 

masyarakat desa lerep 

SUM/20.10.19/KS1 

Jenis kegiatan sosial 

Utamanya kegiatan sosial seperti 

sambatan, gotong royong, guyib rukun, 

tepo sliro yang paling banyak 

diterapkan oleh para warga di desa 

lerep ini 

SRL/19.10.19/KS1 

Jenis kegiatan sosial 

seperti sambatan, gotong royong, guyib 

rukun, tepo sliro kegiatan itu harus 

selalu diterapkan oleh warga desa lerep 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

Banyak kegiatan masyarakat atau 

kegiatan wisata yang selalu menjunjung 

tinggi sikap guyub rukun 

BAY/22.10.19/KS1 

Jenis kegiatan sosial 

Masyarakat Desa lerep masih menjaga 

guyub rukun dari lingkungan 

terkecilnya. Memang guyub rukun ini 

harus selalu diterapkan untuk menjaga 

keharmonisan dalam bermasyarakat. 

Mengingat Desa Lerep sudah menjadi 

Desa Wisata agar lebih siap dalam 

melakukan kegiatan desa bersama-sama 

Ada kegiatan bantu-bantu antar warga 

disini biasanya disebut sambatan. Jadi 

para warga yang ada hajatan atau ada 

kegiatan desa mereka saling membantu 

Jenis kegiatan sosial 
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tanpa diminta atau kesadaran 

masyarakat sendiri 

Tepo Sliro itu tenggang rasa, 

masyarakat Desa Lerep masih memiliki 

rasa tepo sliro yang tinggi antar 

sesamanya karena seringnya interaksi 

antar warga desa untuk kehidupan 

sehari-hari 

AMD/15.11.19/KS1 

Kegiatan sosial itu ya ada sambatan 

kalau ada orang punya hajat biasanya 

situ ibu-ibu, gotong royong kalau kita 

ada kerja bakti atau ada kegiatan desa, 

atau ya slametan kaya doa bersama gitu 

SUS/20.11.19/KS1 

Jenis kegiatan sosial 

 

Apa saja makna dari 

kegiatan sosial yang 

masih di jalankan di 

Desa Wisata Lerep? 

Intinya sama yaa harus rukun dan 

saling membantu sesame. Juga 

menumbuhkan rasa tepo sliro atau 

tenggang rasa terhadap sesamanya 

SUM/20.10.19/KS2 

Makna kegiatan 

sosial 

Makna kerrukunan dan saling 

membantu sesama serta bertenggang 

rasa atau tepo sliro 

SRL/19.10.19/KS2 

Makna kegiatan 

sosial 

harus rukun dan saling membantu 

sesame warga dan juga harus memiliki 

sikap tenggang rasa 

BAY/22.10.19/KS2 

Makna kegiatan 

sosial 

Harus rukun dan harus saling 

membantu sesame karena banyak 

kegiatan yang dilakukan secara 

berkelompok atau bersama-sama 

AMD/15.11.19/KS2 

Makna kegiatan 

sosial 

Masih sama ya harus menjaga 

kerukunan, saling membantu sesama 

dan meringankan pekerjaan kan kalau 

bersama-sama jadi terasa ringan dan 

mudah untuk dikerjakan 

SUS/20.11.19/KS2 

Makna kegiatan 

sosial 

Apa tujuan dari 

penerapann kegiatan 

sosial tersebut di 

masyarakat Desa 

Tujuanya agar tidak ada perselisihan di 

antar warga semua warga rukun dan 

hidup damai, warga juga menjadi 

kompak dalam setiap kegiatan desa, gitu 

Tujuan kegiatan 

sosial 
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Wisata Lerep? 

 

kan enak diatur, enak di berikan 

penyuluhan dan pendampingan 

SUM/20.10.19/KS3 

Ya supaya warganya rukun, kompak, 

saling membantu, tidak ada 

perselisihan. Lebih enak hidup juga 

damai kesejahteraan juga meningkat 

SRL/19.10.19/KS3 

Tujuan kegiatan 

sosial 

Menjaga kerukunan dan kekompakan 

warga desa lerep, jadi setiap pekerjaan 

atau kegiatan lah kita melakukannya 

jadi lebih ringan dan mudah 

BAY/22.10.19/KS3 

Tujuan kegiatan 

sosial 

Menjalin kerukunan dan kekompakan 

seluruh warga desa lerep jadi 

meminimalkan terjadinya perselisihan. 

Kalau kaya gitu kan kita tinggal di lerep 

ini damai, aman mungkin juga kita 

dapat meningkatkan kesejahteraan kita 

semua. 

AMD/15.11.19/KS3 

Tujuan kegiatan 

sosial 

Kegiatan sosial ya untuk menjaga 

kerukunan semua warga desa lerep, 

menjaga kekompakan dalam melakukan 

semua kegiatan 

SUS/20.11.19/KS2 

Tujuan kegiatan 

sosial 

Apakah ada 

ketentutan harus 

menjalankan kegiatan 

sosial tersebut di 

antara sesama warga 

di Desa Wisata 

Lerep? 

Tidak ada paksaan bagi masyarakat, 

masyarakat mau ikut ya baik jika tidak 

mau ikut ya tidak masalah. Tidak ada 

konsekuensi atau semacamnya. 

SUM/20.10.19/KS4 

Ketentuan kegiatan 

sosial 

Tidak ada paksaan bagi masyarakat 

yang tidak menjalankan tidak akan 

dikenakan sanksi 

SRL/19.10.19/KS4 

Ketentuan kegiatan 

sosial 

Tidak ada paksaan karena itu semua 

tergantung pribadi masing-masing yang 

menjalankannya bagaimana 

BAY/22.10.19/KS4 

Ketentuan kegiatan 

sosial 

Tidak ada tapi kan kita juga punya 

sikap tenggang rasa, gak mungkin 

biasanya kalau gak ikut membantu 

kecuali memang sedang ada acara lain 

Ketentuan kegiatan 

sosial 
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atau kepentingan pribadi 

AMD/15.11.19/KS4 

Tidak ada tuntutan atau paksaan, yaa 

jika mau menjalankan ya lebih baik jika 

tidak ya sudah tidak apa-apa 

SUS/20.11.19/KS4 

Ketentuan kegiatan 

sosial 

 

Bagaimana pengaruh 

kegiatan sosial di 

dalam masyarakat 

Desa Wisata Lerep? 

Dalam kegiatan pribadi atau kegiatan 

desa jadi terasa ringan ya karena semua 

ikut membantu ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan  

SUM/20.10.19/KS5 

Pengaruh kegiatan 

sosial 

Meringankan beban warga yang 

memiliki hajat karena gotong royong 

semua warga yang ikut serta membantu 

SRL/19.10.19/KS5 

Pengaruh kegiatan 

sosial 

Dalam kegiatan pribadi atau kegiatan 

desa jadi terasa ringan karena semua 

banyak yang membantu 

BAY/22.10.19/KS5 

Pengaruh kegiatan 

sosial 

terasa ringan karena banyak yang ikut 

membantu dan kekompakan juga 

terjalin dalam setaip kerjasamanya 

AMD/15.11.19/KS5 

Pengaruh kegiatan 

sosial 

Yang jelas jika banyak yang terlibat 

pada kegiatan ya terasa lebih ramai 

kompak dan terasa lebih ringan 

dikerjakan 

SUS/20.11.19/KS4 

Pengaruh kegiatan 

sosial 

Kegiatan Ekonomi 

Apa saja mata 

pencaharian 

penduduk masyarakat 

Desa Wisata Lerep? 

Banyak yang bekerja sebagai buruh dan 

ada yang mendirikan home industri. 

Nanti lebih jelasnya lihat di data 

monografi desa 

SUM/20.10.19/KE1 

Mata pencaharian 

penduduk 

Banyak yang bekerja sebagai buruh di 

home industry atau karyawan swasta, 

nanti ada datanya saya copukan data  

Monografinya 

SRL/19.10.19/KE1 

Mata pencaharian 

penduduk 

Rata-rata sebagai karyawan swasta, 

pabrik dan buruh perkebunan, 

perkebunan juga buruh di home industri 

karena banyak yang mendirikan home 

Mata pencaharian 

penduduk 
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industri olahan 

BAY/22.10.19/KE1 

Banyak yang bekerja sebagai buruh 

perkebunan, peternakan, karyawan 

pabrik dan swasta 

AMD/15.11.19/KE1 

Mata pencaharian 

penduduk 

 

Kebanyakan ya jadi pegawai pabrik, 

pegawai swasta, buruh perkebunan, 

peternakan dan juga ada yang 

membantu di tempat tetangga yang 

punya home industri 

SUS/20.11.19/KS4 

Mata pencaharian 

penduduk 

 

Bagaimana dampak 

terbentuknya Desa 

Wisata Lerep 

terhadap kegiatan 

ekonomi masyarakat? 

Lapangan kerja mandiri sudah tersedia 

cukup banyak jadi kesejahteraan 

semakin baik 

SUM/20.10.19/KE2 

Desa wisata terhadap 

kegiatan ekonomi 

Lapangan kerja tersedia cukup banyak 

melalui kegiatan home industri jadi 

kesejahteraan masyarakat desa lerep 

semakin baik 

SRL/19.10.19/KE2 

Desa wisata terhadap 

kegiatan ekonomi 

kesejahteraan masyarakat semakin baik 

dengan kegiatan mandiri masyarakat 

mendirikan usaha 

BAY/22.10.19/KE2 

Desa wisata terhadap 

kegiatan ekonomi 

Banyak yang mendirikan home industri 

olahan hasil masyarakat perkebunan 

dan peternakan 

AMD/15.11.19/KE2 

Desa wisata terhadap 

kegiatan ekonomi 

Segi perekonomian banyak usaha desa 

yang berkembang, beberapa warga juga 

membuat industri olahan untuk hasil 

desa seperti dari peternakan sapi, 

perkebunan kopi dan aneka keripik 

SUS/20.11.19/KS4 

Desa wisata terhadap 

kegiatan ekonomi 

Apakah ada 

penyuluhan dari 

pemerintah terkait 

kegiatan ekonomi 

yang dikembangan 

warga Desa Wisata 

Lerep? 

 

Pernah ada kegiatan itu tapi tidak 

sering. Kadang memang kita perangkat 

desa yang mengusulkan untuk 

melakukan kegiatan tersebut agar 

warga yang memiliki usaha jadi 

semakin terlatih 

SUM/20.10.19/KE3 

 

Penyuluhan kegiatan 

ekonomi 
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Ada kegiatan dari bpjs ketenagakerjaan 

karena banyak yang memberdayakan 

masyarakat untuk menjadi pekerja di 

usaha home industri 

SUS/20.11.19/SB5 

Penyuluhan kegiatan 

ekonomi 

 

Pernah ada terkadang memang dari 

pemerintah kabupaten, pemerintah 

desa, dan pihak swasta juga pernah ada 

BAY/22.10.19/KE3 

Penyuluhan kegiatan 

ekonomi  

Pernah ada dan kondisional karena 

acara penyuluhan tersebut juga 

diperlukan bagi para warga yang 

memiliki kegiatan usaha sendiri 

AMD/15.11.19/KE3 

Penyuluhan kegiatan 

ekonomi 

Ada beberapa kali kegiatan penyuluhan 

salah satunya waktu itu ada kegiatan 

terkait pi/rt untuk prodak hasil home 

industri 

SUS/20.11.19/KS3 

Penyuluhan kegiatan 

ekonomi  

Apakah yang menjadi 

produk unggulan 

Desa Wisata Lerep? 

 

Aneka keripik, produk olahan susu, 

produk olahan kopi dan daur ulang 

sampah. Semua itu adalah hasil 

kreatifitas aktifitas masyarakat desa 

lerep 

SUM/20.10.19/KE4 

Produk unggulan 

Produk unggulannya keripik pusat 

produksinya di dusun karangbolo, ada 

juga produksi home industri lainnya 

seperti olahan kopi dan olahan susu 

yang bervariasi 

SRL/19.10.19/KE4 

Produk unggulan 

Produk yang dihasilkan adalah macam-

macam keripik, produk olahan susu, 

produk olahan kopi dan daur ulang 

sampah 

BAY/22.10.19/KE4 

Produk unggulan 

Aneka keripik, produk olahan susu, 

produk olahan kopi dan ada kegiatan 

daur ulang sampah yang jadi satu 

dalam rangkaian kegiatan proklim di 

dusun soka 

AMD/15.11.19/KE4 

 

Produk unggulan 
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Banyak produk yang dihasilkan dari 

home industri di desa lerep, yang paling 

terkenal adalah aneka keripik yang 

home industrinya banyak ditemukan di 

dusun karangbolo 

SUS/20.11.19/KS4 

Produk unggulan 

 

Bagaimana sistem 

alur pemasaran yang 

dilakukan pemilik 

usaha ekonomi 

tersebut? 

 

Masih dipasarkan secara lokal di toko 

atau warung terdekat kadang juga ada 

beberapa warga yang sudah memulai 

memasarkan ke daerah kabupaten atau 

desa lain untuk lebih mencari 

keuntungan 

SUM/20.10.19/KE5 

Pemasaran produk 

Masih dipasarkan secara lokal di toko 

atau warung terdekat dan ditawarkan ke 

orang-orang terdekatnya saja. Kalau 

yang sudah besar memang memiliki 

beberapa tempat oleh-oleh untuk 

dititipkan dagangannya 

SRL/19.10.19/KE5 

Pemasaran produk 

Dijual sendiri atau di toko atau warung 

terdekat. Ada yang sudah memiliki kios 

produknya sendiri untuk memudahkan 

pemasaran 

BAY/22.10.19/KE5 

Pemasaran produk 

Masih dipasarkan di daerah kabupaten 

semarang saja, kalau yang sampai 

keluar kota sepertinya belum ada 

AMD/15.11.19/KE5 

Pemasaran produk 

Ada yang dipasarkan di warung atau 

toko kios yang ada di desa lerep, ada 

yang sudah banyak dipasarkan ke 

daerah lain untuk hasil produksi yang 

sudah banyak peminat dan pesananya 

SUS/20.11.19/KS5 

Pemasaran produk 

Apakah ada kegiatan 

lain yang dilakukan 

masyarakat desa 

wisata lerep?  

 

Ada kegiatan proklim yang 

dikembangkan di dusun soka, kegiatan 

peternakan, dan perkebunan,yang ada 

di dusun indrokilo dan juga home 

industri tadi.yang paling banyak di 

dusun karangbolo 

SUM/20.10.19/KE6 

 

Kegiatan masyarakat 
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Ada kegiatan proklim di dusun soka, 

peternakan di indrokilo, dan 

perkebunan, juga home industri hasil 

olahan 

SRL/19.10.19/KE6 

Kegiatan masyarakat 

Ada kegiatan proklim, peternakan, dan 

perkebunan, juga home industri. 

Kegiatan itu juga menjadi pekerjaan 

bagi masyarakat desa lerep dan menjadi 

kegiatn wisata edukasi yang ditawarkan 

oleh podarwis 

BAY/22.10.19/KE6 

Kegiatan masyarakat 

 

Kegiatan proklim atau kampung iklim 

adalah swadaya masyarakat desa untuk 

menganggulangi dampak pemanasan 

global. Kegiatannya ada pemilahan 

sampah, pembuatan hasta karya dari 

limbah sampah dan pembuatan pupuk. 

Kegiatan proklim ini mengacu pada 3R 

reuse,reduce dan recycle. Kegiatan 

proklim ini juga di bantu oleh Dinas 

Lingkungan Hidup 

Karena banyak masyarakat di Indrokilo 

yang memiliki hewan ternak maka 

dibudidayakan kegiatan peternakan sapi 

secara komunal atau jadi satu dengan 

membuat kendang sapi jadi satu di 

bekas tanah bengkok. Hal ini biar 

menjaga kebersihan dan kesehatan 

lingkungan. Saat ini kegiatan 

peternakan sudah menghasilkan banyak 

produk olahan dari susu sapi dan 

banyak kegiatan wisata yang dilakukan 

disini seperti studi banding para pelajar 

kreatifnya ibu-ibu disini memanfaatkan 

pohon aren untuk pembuatan gula 

merah secara tradisional atau 

menggunakan peralatan sederhana. 

Pemasarannya dilakukan di warung-

warung sekitar Desa Lerep saja atau 

dapat dijual saat acara pasar kuliner 

ndeso. Pembungkusnya gula aren 

menggunakan daun dan harganya 

sekitar 20.000 saja 

Kegiatan masyarakat 
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Kegiatan perkebunan di Desa Lerep 

yang paling dominan adalah 

perkebunan kopi. Ini karena lokasinya 

ada di dataran tinggi. Kebun kopi 

paling banyak ada di daerah ngipik. 

Saat ini masyarakat juga sedang 

mengupayakan pengolahan produk kopi 

menjadi nilai jual dan komoditi 

unggulan di Desa Lerep. Produk kopi 

yang terbaru saat ini adalah parfume 

kopi yang di olah secara rumahan atau 

home industry 

AMD/15.11.19/KE6 

 Banyak kegiatan masyarakat yang 

dilakukan dan terkadang itu juga jadi 

pekerjaan mereka, seperti kegiatan 

proklim, kegiatan peternakan, dan juga 

kegiatan perkebunan 

SUS/20.11.19/KS6 

Kegiatan masyarakat 

 

Kearifan Lokal 

Apa saja kearifan 

lokal yang masih 

dijaga dan junjung 

masyarakat di Desa 

Wisata Lerep? 

? 

Ada Iriban, kadeso dan sadranan 

kearifan lokal atau tradisi ya yang 

masih dijalankan sama warga desa 

lerep 

SUM/20.10.19/KL1 

Jenis Kearifan lokal 

Tradisi kearifan lokalnya Ada Iriban, 

kadeso dan sadranan yang terus 

dilestarikan dan dilakukan oleh warga 

desa lerep 

SRL/19.10.19/KL1 

Jenis Kearifan lokal 

Yang masih dilakukan kegiatan Iriban, 

kadeso dan sadranan itu bentuk tradisi 

BAY/22.10.19/KL1 

Jenis Kearifan lokal 

Tradisi Iriban yang dijalankan untuk 

mengelola mata air yang ada di Desa 

Lerep sebagai wujud menjaganya 

dengan melakukan bersih-bersih mata 

air atau sungai dan bancaan dengan 

membakar ayam untuk di makan 

bersama-sama setelah bersih-bersih. 

Disini ada empat mata air tapi yang 

dilakukan iriban ada dua yaitu si udel 

dan si domble 

Jenis Kearifan lokal 
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Sadranan itu beentuk melestarikan 

budaya leluhur Jawa, dilakukan di 

pemakaman. Di Desa Lerep ada 2 

makam masing-masing makam 

dilakukan sadranan 2 kali dalam 

setahun jadi ada 4 kali sadranan 

Dilakukan kadeso satu tahun sekali 

dengan tanggapan wayang itu kegiatan 

satu desa jadi masyarakat semua harus 

guyub rukun dalam penyelenggaraan 

acara kadeso dengan membuat 

gunungan tumpengan dalam acara 

arak-arakan 

AMD/15.11.19/KL1 

Kearifan lokanya ada Kegiatan iriban 

atau bersih mata air, ada kadeso itu 

semacam sedekah bumi dan juga 

sadaranan berdoa dan slametan yang 

dilakukan di makam desa 

SUS/20.11.19/KL1 

Jenis Kearifan lokal 

 

Dari manakah 

kearifan lokal yang 

masih dijaga dan 

junjung masyarakat 

di Desa Wisata Lerep 

itu berasal? 

Turun temurun dari leluhur yaa jadi kita 

masih menjalankan itu dilakukan wujud 

kita menghormati leluhur, tapi tidak ada 

paksaan untuk melakukan tradisi itu 

SUM/20.10.19/KL2 

Sumber kearifan lokal 

 

Kearifan lokal bentuknya kaya tradisi 

datangnya dari leluhur kita jadi harus 

tetap di jalankan untuk tetap 

melestarikan 

SRL/19.10.19/KL2 

Sumber kearifan lokal 

 

Tradisi yang masih kita lakukan itu 

asalnya kan turun temurun dari leluhur 

kita jadi harus tetap dilestarikan agar 

tidak punah dan menjadi ciri khas 

daerah kita 

BAY/22.10.19/KL2 

Sumber kearifan lokal 

 

Turun temurun dari leluhur yaa jadi kita 

masih menjalankan, wujud kita 

menghormati tradisi dari leluhur 

AMD/15.11.19/KL2 

Sumber kearifan lokal 

 

Itu kan tradisi, datangnya ya dari 

leluhur. jadi masih kita dilakukan 

sampai saat ini tapi juga tidak ada 

Sumber kearifan lokal 
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sanksi dan paksaan 

SUS/20.11.19/KL2 

Bagaimana bentuk 

kearifan lokal di 

dalam masyarakat 

Desa Wisata Lerep? 

Iriban itu pembersihan mata air, kadeso 

itu kaya sedekah bumi. Kalo sadranan 

ya berdoa bersama di makam yang ada 

di desa lerep 

SUM/20.10.19/KL3 

Bentuk kearifan lokal 

 

Bentuk kegiatanya Iriban itu 

pembersihan mata air, kadeso itu kaya 

sedekah bumi. Kalo sadranan ya berdoa 

bersama di makam yang ada di desa 

lerep 

SRL/19.10.19/KL3 

Bentuk kearifan lokal 

 

Kegiatan Iriban itu pembersihan mata 

air, kadeso itu kaya sedekah bumi. Kalo 

sadranan ya berdoa bersama di makam 

yang ada di desa lerep 

BAY/22.10.19/KL3 

Bentuk kearifan lokal 

 

 

Iriban itu pembersihan mata air, kadeso 

itu kaya sedekah bumi. Kalo sadranan 

ya berdoa bersama di makam yang ada 

di desa lerep 

AMD/15.11.19/KL3 

Bentuk kearifan lokal 

 

Bentuknya kalau iriban itu pembersihan 

mata air yang ada di desa lerep, kadeso 

itu wujud sedekah bumi, sadranan 

adalah kegiatan slametan yang 

diadakan di makam desa lerep 

SUS/20.11.19/KL3 

Bentuk kearifan lokal 

 

Apa Makna dari 

kearifan lokal yang 

masih dijaga dan 

junjung masyarakat? 

Yaa wujud kita menjaga lingkungan 

agar tetap lestari dan ucap syukur 

dengan potensi atau hasil bumi di desa 

lerep dan menjaga kerukunan sesame 

SUM/20.10.19/KL4 

Makna kearifan lokal 

 

Wujud kita menjaga lingkungan agar 

tetap lestari dan ucap syukur atas hasil 

bumi yang didapatkan dan menjaga 

kerukunan untuk kehidupan masyarakat 

SRL/19.10.19/KL4 

Makna kearifan lokal 

 

Yaa kita menjaga lingkungan dan ucap 

syukur dengan potensi atau hasil bumi 

di desa lerep 

BAY/22.10.19/KL4 

Makna kearifan lokal 
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ucap syukur dengan potensi atau hasil 

bumi di desa lerep dan tetap menjaga 

lingkungan agar tetap lestari 

AMD/15.11.19/KL4 

Makna kearifan lokal 

 

Kegiatan untuk wujud cinta lingkungan, 

agar tetap lestari dan dapat 

dimanfaatkan terus tanpa eksploitasi 

dan wujud syukur atas hasil bumi 

SUS/20.11.19/KL4 

Makna kearifan lokal 

 

Seberapa penting 

kearifan lokal bagi 

masyarakat Desa 

Wisata Lerep? 

Kearifan lokal yang masih dilakukan 

dan dilestarikan oleh masyarakat itu 

bisa jadi daya tarik tersendiri bagi 

pengunjung desa wisata 

SUM/20.10.19/KL5 

peran kearifan lokal 

 

Kearifan lokal menjadi daya tarik bagi 

pengunjung desa wisata, karena itu ciri 

khas dari suatu daerah itu sendiri 

SRL/19.10.19/KL5 

peran kearifan lokal 

 

Karena itu ciri khas yang memang 

hanya dimiliki desa lerep, itu juga bisa 

jadi daya tarik untuk potensi wisata 

BAY/22.10.19/KL5 

peran kearifan lokal 

 

Sebagai identitas pembeda dengan 

daerah lain, dan menjadi pedoman nilai 

kehidupan untuk selalu bersyukur dan 

bersinergi dengan tetap jaga lingkungan 

AMD/15.11.19/KL5 

peran kearifan lokal 

 

Kearifan lokal bisa jadi nilai kehidupan 

masyarakat untuk selalu bersyukur 

dengan hasil yang diperoleh dan tetap 

menjaga lingkungan 

SUS/20.11.19/KL5 

peran kearifan lokal 

 

Faktor apa saja yang 

mempengaruhi 

kearifan lokal harus 

dijaga dan junjung 

masyarakat di Desa 

Wisata Lerep? 

Karena peninggalan leluhur ya dan itu 

juga untuk tujuan yang baik. 

Mengajarkan kita untuk tetap menjaga 

lingkungan, bersyukur dengan hasil 

bumi dan saling menjaga kerukunan 

sesama masyarakat 

SUM/20.10.19/KL6 

Faktor kearifan lokal  

 

Karena peninggalan leluhur yang harus 

di jalankan dan kegiatan ini tidak semua 

daerah melakukannya. Tujuan tradisi 

ini memiliki manfaat yang baik seperti 

Faktor kearifan lokal  
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menjaga kerukunan warga, cinta 

lingkungan dan wujud syukur 

SRL/19.10.19/KL6 

Karena peninggalan leluhur dan itu 

juga untuk tujuan yang baik untuk 

sesama warga desa dan kelestarian 

lingkungan 

BAY/22.10.19/KL6 

Faktor kearifan lokal  

 

Karena peninggalan leluhur dan setiap 

daerah memiliki potensi yang berbeda 

dan mengajarkan banyak tentang 

kerukunan warga, cinta lingkungan dan 

wujud sykur 

AMD/15.11.19/KL6 

Faktor kearifan lokal  

AMD/15.11.19/KL6 

Tradisi itu mengajarkan kita warga 

desa lerep untuk selalu menjaga 

kerukunan antar sesama warga, 

bersyukur dengan hasil bumi dan 

menjaga kelestarian lingkungan 

SUS/20.11.19/KL6 

Faktor kearifan lokal  

 

Apakah terdapat 

kearifan lokal yang 

sudah tidak 

dikembangkan oleh 

masyarakat Desa 

Wisata Lerep? 

Tidak, tidak ada sejauh ini kita masih 

mengusahakan untuk tetap menjaga dan 

melestarikan tradisi peninggalan 

leluhur kita 

SUM/20.10.19/KL7 

Kearifan lokal yang 

tidak dikembangkan 

 

Tidak ada 

SRL/19.10.19/KL7 

Kearifan lokal yang 

tidak dikembangkan 

Tidak ada 

BAY/22.10.19/KL7 

Kearifan lokal yang 

tidak dikembangkan 

Tidak ada semua tradisi masih kita 

jalankan karena juga memiliki tujuan 

yang baik 

AMD/15.11.19/KL7 

Kearifan lokal yang 

tidak dikembangkan 

 

Tidak ada, tradisi yang masih turun 

temurun masih kita lestarikan dan 

lakukan 

SUS/20.11.19/KL7 

Kearifan lokal yang 

tidak dikembangkan 

 

Mengapa hal tersebut 

dilakukan oleh 

masyarakat Desa 

Wisata Lerep? 

Kegiatan tradisi atau kearifan lokal itu 

kan turun menurun jadi ya harus 

dilakukan, itu juga wujud rasa hormat 

kita terhadap tradisi leluhur kita 

SUM/20.10.19/KL8 

 

Alasan 

pengembangan 

kearifan lokal 
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Wujud syukur masyarakat dan wujud 

kerukunan atau guyub rukun dan semua 

itu kan sudah dilakukan turun temurun 

SRL/19.10.19/KL8 

Alasan 

pengembangan 

kearifan lokal 

 

Kegiatan tersebut kan turun menurun 

jadi ya harus dilakukan 

BAY/22.10.19/KL8 

Alas an 

pengembangan 

kearifan lokal 

Kegiatan tersebut kan turun menurun 

jadi ya harus dilakukan untuk 

mengormati tradisi leluhur kita 

AMD/15.11.19/KL8 

Alas an 

pengembangan 

kearifan lokal 

Karena kita menghormati tradisi leluhur 

yang sudah dilakukan turun temurun 

sama warga desa lerep 

SUS/20.11.19/KL8 

Alas an 

pengembangan 

kearifan lokal 

Bagaimana peran 

kearifan lokal dalam 

kehidupan sehari-hari 

masyarakat Desa? 

Dalam keseharian masyarakat kita 

harus menjaga kelestarian lingkungan 

supaya hasil bumi juga mencukupi 

SUM/20.10.19/KL9 

Peran kearifan lokal 

 

masyarakat harus bersyukur dengan 

hasil bumi dan tetap menjaga 

kelestarian lingkungan agar masih bisa 

dimanfaatkan 

SRL/19.10.19/KL9 

Peran kearifan lokal  

kita harus menjaga kelestarian 

lingkungan untuk dapat dimanfaatkan 

BAY/22.10.19/KL9 

Peran kearifan lokal  

Dalam keseharian masyarakat kita 

harus menjaga kelestarian lingkungan 

supaya hasil bumi juga mencukupi 

AMD/15.11.19/KL9 

Peran kearifan lokal  

Kearifan lokal mengajarkan kita untuk 

tetap rukun dalam kehidupan 

bermasyarakat dan tetap menjaga 

kelestarian lingkungan 

SUS/20.11.19/KL9 

Peran kearifan lokal  

Bagaimana peran 

kearifan lokal dalam 

pembangunan Desa 

Wisata Lerep? 

Dengan kearifan lokal bisa 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat karena juga termasuk 

potensi wisata 

SUM/20.10.19/KL0 

Peran kearifan lokal  

Nilai bermasyarakat menjadi acuan 

untuk pengembangan desa wisata yang 

Peran kearifan lokal  
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memperhatikan kelestarian lingkungan, 

dan menjaga kerukunan antar sesama 

warga desa lerep 

SRL/19.10.19/KL0 

Kearifan lokal memiliki makna untuk 

tetap menjaga kelestarian lingkungan 

dan menjaga kerukunan sesame warga, 

tagline pembangunan yang dirumuskan 

pak kades memiliki maksud untuk 

memanfatkan potensi desa tanpa 

melakukan eksploitasi untuk tetap 

menjaga lingkungan 

BAY/22.10.19/KL0 

Peran kearifan lokal  

Dengan kearifan lokal bisa 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat karena juga termasuk 

potensi wisata yang dapat 

dikembangkan dalam pembangunan 

desa 

AMD/15.11.19/KL0 

Peran kearifan lokal  

Kearifan lokal menjadi nilai kehidupan 

yang terus dijaga untuk pengembangan 

desa wisata yang memiliki potensi dan 

keunikan  

SUS/20.11.19/KL9 

Peran kearifan lokal  



176 

 

 



177 

 

 

 



178 

 

 


