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BAB III 

SAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

Pada bab 3 ini penulis akan membahas mengenai hasil dari penelitian yang 

telah dilakukan. Hasil penelitian akan mencakup tentang sajian data dan 

pembahasan. Sajian data berisi tentang perencanan, pelaksanaan dan evaluasi dari 

event Jambore Oleh Komunitas Wanita & Gunung. Analisis yang dilakukan 

adalah dengan menggunakan penelitian desktiptif kualitatif. Data yang diperoleh 

yaitu kata-kata dalam suatu kalimat atau wawancara, dokumen, fakta-fakta dan 

gambar yang mendukung dalam hal penelitian.  

Dalam penelitian yang dilakukan yaitu meneliti tentang tahapan 

perencanaan dimana didalamnya terdapat melakukan analisis SWOT, menentukan 

tema, memilih sasaran yang ingin dicapai, memilih waktu dan  tempat, 

menentukan rancangan anggaran, dan menyususn strategi untuk mencapai tujuan. 

Setelah tahap perencanaan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan dan yang 

terakhir adalah evaluasi.  

Untuk memperoleh data yang valid, peneliti melakukan wawancara 

dengan perwakilan dari pihak-pihak yang terlibat dalam event Jambore Komunitas 

Wanita & Gunung yaitu pendiri komunitas Wanita & Gunung, panitia 

pelaksana,dan beberapa peserta. Selain itu peneliti mengumpulkan dokumen-

dokumen dan gambar yang berhubungan dengan event Jambore Komunitas 

Wanita & Gunung untuk mendapatkan data sesuai yang diperlukan oleh peneliti.    
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A. Sajian Data  

1. Perencanaan event Jambore Wanita & Gunung 

Perencanaan adalah tahap paling penting dalam semua event tanpa adanya 

perencanaan event tidak dapat diselenggarakan. Perencanaan merupakan tahapan 

persiapan sebelum event diselenggarakan oleh suatu komunitas atau perusahaan. 

Dalam penyelenggaraan event Jambore Komunitas Wanita & Gunung langkah 

awal perencanaan adalah membuat draft rencana event yaitu mengumpulkan 

beberapa ide yang berkaitan dengan isu yang sedang terjadi. Selanjutnya ide 

tersebut didiskusikan dan disusun bersama oleh panita penyelenggara event 

Jambore. Semakin baik perencanaan maka akan semakin baik dan memudahkan 

dalam tahap pelaksanaan event. 

Penyelenggaraan event Jambore yang bertujuan untuk bertemunya banyak 

orang dari manapun dari segala usia yang memiliki ketertarikan sama dalam 

kegiatan di alam bebas, terutama untuk berbagi dan mengedukasi tentang 

perjalanan yang aman dan nyaman. Sebelum event Jambore ini dilaksanakan, ada 

beberapa tahap perencanaan yang paling perlu disusun agar event ini sukses. 

Proses perencanaan event merupakan suatu hal yang penting sebelum 

diselenggarakannya event Jambore agar event ini dapat berjalan dengan lancar 

sesuai dengan yang diharapkan penyelenggara dan event dapat lebih terarah.  

Perencanaan event dilakukan 3 bulan sebelum dilaksanakan. Komunitas 

Wanita & Gunung selaku penyelenggara event tahunan Jambore melakukan 

berbagai perencanan sebelum event tersebut dilaksanakaan. Perencanaan ini 
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dilakukan untuk mengurangi hambatan-hambatan yang tidak dinginkan oleh 

penyelenggara.  

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan Rika Masda selaku salah 

satu pendiri Komunitas Wanita & Gunung :  

Seperti program kegiatan Meetup dan Basic Training, pertama kali 

yang kami lakukan dalam program kegiatan Jambore ini adalah 

menentukan waktu pelaksanaan, hal ini dilakukan agar nantinya 

kami bisa mempersiapkan event ini dengan lebih baik. Setelah waktu 

ditentukan barulah kami menentukan tema apa yang bakalan kita 

gunakan dalam event ini, berhubung event ini merupakan event besar 

pertama komunitas Wanita & Gunung maka kami mengambil tema 

paling dasar yaitu sebuah pertanyaan “kenapa mendaki 

gunung?”.Setelah tema ditentukan barulah kami menentukan orang-

orang yang akan ada dibalik event ini, baik itu panitia maupun para 

sponsor yang akan membantu jalannya kegiatan ini. Untuk 

panitianya sendiri kami mengambil dari anggota komunitas Wanita 

& Gunung yang tersebar di Indonesia untuk bergabung membantu 

event besar ini, selain itu juga kami mengadakanrecruitment 

volunteer untuk membantu pekerjaan para panitia, recruitment ini 

kami adakan secara tertutup jadi kami ambil dari orang-orang 

terdekat kami saja yang sudah sering mengikuti kegiatan dari 

komunitas Wanita & gunung (wawancara dengan Rika Masda salah 

satu pendiri komunitas Wanita & Gunung pada tanggal 20 Agustus 

2017)  

 

Dari hasil wawancara dijelaskan oleh informan bahwa perencanaan dalam 

event Jambore Wanita & Gunung ini melakukan berbagai langkah-angkah yang 

pertama adalah komunitas Wanita & Gunung menentukan panitia inti dimana 

nantinya akan dapat mengkoordinir setiap kegiatan, kemudian mengadapan 

requitment anggota volunteer yang bersifat tertutup. Volunteer dari event Jambore 

ini dipilih dari teman-teman terdekat anggota Wanita & Gunung yang sudah 

sering mengikuti kegiatan komunitasWanita & Gunung sehingga mereka akan 
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paham tujuan dari event Jambore Wanita & Gunung. Perencanaan event Jambore 

Wanita & Gunung selanjutnya akan dijelaskan oleh Hera Herdiyanti selaku 

panitia pelaksana event Jambore Wanita & Gunung 

Setelah waktu ditentukan, kita memilih tema apa yang kita ambil. 

Kebetulan pada event Jambore ini kita mengambil tema “kenapa 

mau mendaki gunung?”. Sebuah pertanyaan yang memiliki berjuta 

jawaban. Tema ini dibentuk oleh salah satu pendiri Komunitas 

Wanita & Gunung yaitu Dody Permana pada saat kegiatan meetup 

di Jakarta 26 mei 2016. Setelah tema ditentukan barulah kita 

menentukan siapa saja yang akan terlibat dalam kegiatan ini, baik 

pihak panitia maupun orang-orang yang membantu mengerjakan 

pekerjaan panitia. Setelah orang-orangnya dipilih barulah mereka 

diberi tanggung jawab untuk membuat perencanaan kegiatan apa 

saja yang akan mereka siapkan. (wawancara dengan Hera 

Herdiyanti selaku panitia pelaksana event Jambore Wanita & 

Gunung pada tanggal 17 Agustus 2017)  

 

a. Menentukan SWOT 

Pada perencanaan event Jambore komunitas Wanita & Gunung 

melaksanakan berbagai rencana salah satunya yaitu melakukan analisis 

SWOT. Analisis SWOT merupakan tahapan dari perencanaan sebelum 

diselenggarakannya sebuah event. Dalam hal SWOT komunitas ataupun 

perusahaan menganalisis kekuatan (strenght), kelemahan ( weakness), 

peluang (opportunity), dan ancaman (threat). 

 Dengan dilakukannya analisis SWOT panitia penyelenggara event 

akan melihat yang menjadi kekuatan dari event Jambore, yang mendukung 

keberhasilan event Jambore dan ancaman yang dihadapi event Jambore 

sehingga dapat mencari solusi sebelum event diselenggarakan.  

1) Kekuatan (strenght) Jambore Wanita & Gunung  
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Kekuatan atau strenght adalah event yang diselenggarakan oleh 

komunitas atau perusahaan belum pernah dilakukan oleh komunitas 

yang lainnya dan komunitas tersebut mempunyai kelebihan atau ciri 

khas yang akan memiliki daya tarik untuk target sasaran. Hal ini 

dijelaskan oleh Rika Masda selaku pendiri komunitas ini tentang 

kekuatan dari event Jambore Wanita & Gunung tahun 2016. 

Jambore Wanita & gunung ini merupakan event besar pertama 

kami, sekaligus untuk memperingati hari jadi komunitas 

Wanita & Gunung untuk yang pertama. acara ini diadakan 

semata-mata untuk tempat bertemunya seluruh anggota 

komunitas Wanita & Gunung yang ada di seluruh Indonesia. 

(wawancara Rika Masda salah satu pendiri Komunitas Wanita 

& Gunung pada tanggal 20 Agustus 2017))  

  

 

Selain itu, kekuatan yang dimiliki oleh Jambore Wanita & Gunung 

yaitu :  

Untuk kekuatannya sendiri komunitas Wanita & Gunung 

memiliki anggota yang memiliki solidaritas yang tinggi yang 

dengan rela datang ke Jogja untuk mempersiapkan event 

Jambore ini dengan baik agar nantinya dapat berjalan dengan 

lancar. (wawancara dengan Rika Masda salah satu pendiri 

Komunitas Wanita & Gunung pada tanggal 20 Agustus 2017)  

 

 

2) Kelemahan (weakness) Jambore Wanita & Gunung 

Pada event ini, memiliki berbagai kelemahan yang membuat 

event tersebut memiliki kesulitan pada saat penyelengggaraan, sebagai 

komunitas atau perusahaan yang menyelenggarakan, setidaknya 

memikirkan kelemahan-kelemahan yang mereka miliki dan 

menngantasipasi dengan berbagai tindakan untuk mengurangi 
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kelemahan tersebut. Adapun kelemahan yang dimiliki oleh event 

Jambore Wanita & Gunung ini yaitu : 

kelemahan yang kami alami pada event jamboree Wanita & 

Gunung adalah minimnya pengalaman panitia Jambore Wanita 

& Gunung untuk mengadakan event besar. (wawancara Bersama 

Hera Herdiyanti, selaku panitia Pelaksana kegiatan Event 

Jambore Wanita & Gunung pada tanggal 17 Agustus 2017)  

 

Selain itu ada beberapa kelemahan lainnya yaitu :  

Komunitas Wanita & Gunung ini juga merupakan komunitas 

yang terbilang cukup baru, sehingga masih banyak yang belum 

percaya dan ingin bergabung dengan komunitas ini. Selain itu 

juga, banyak yang beranggapan bahwa jambore Wanita & 

Gunung ini adalah sebuah kegiatan yang hanya khusus untuk 

wanita tetapi sebenarnya disini kami juga ingin mengajak para 

pria untuk bergabung pada event ini, Karena kami tau bahwa 

bukan hanya wanita saja yang memiliki resiko tertinggi dalam 

kegiatan dialam bebas. Tetapi lelaki juga memiliki peluang yang 

cukup kecelakaan di gunung. Oleh Karena itu, disini kami ingin 

mengajak para wanita dan pria untuk mengerti akan pentingnya 

keselamatan ketika berada di gunung, yang mana nantinya pria 

dan wanita bisa saling mengingatkan dan melindungi satu sama 

lain. (wawancara dengan Rika Masda salah satu pendiri 

komunitas Wanita & Gunung pada 20 Agustus 2017)  

 

3) Peluang (opportunites) Jambore Wanita & Gunung  

Peluang atau opportunites merupakan faktor-faktor yang 

memberikan manfaat dan keuntungan bagi penyelenggara event. 

Dalam event ini, peluang-peluang tersebut berupa dukungan-dukungan 

dari pihak eksternal dari komunitas Wanita & Gunung yang akan 

membantu untuk keberhasilan event Jambore Wanita & Gunung.  

Peluang yang dimiliki pada event ini adalah banyaknya dukungan 

dari berbagai sponsor baik itu dari media massa, komunitas-

komunitas pendaki yang ada di Indonesia, dan beberapa 

perusahaan – perusahaan alat Outdoor yang telah lama bergelut 

pada kegiatan di alam bebas. Dengan banyaknya dukungan dan 
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bantuan dari teman-teman sesama pecinta alam ini membuktikan 

bahwa kegiatan jamboree ini memang layak dan pantas untuk di 

selenggarakan. Bukan hanya materi yang mereka bantu tetapi 

mereka juga membantu tenaga agar kegiatan jambore ini dapat 

berjalan dengan lancar. (wawancara dengan Rika Masda pada 

tanggal 20 Agustus 2017)  

 

Dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa event Jambore ini di dukung 

oleh banyak pihak sponsor dari berbagai brand alat-alat outdoor diataranya ada 

Pesona Indonesia, Hitec Indonesia, Uttara, Lifestraw (Tirta Buana Lestari), 

Boreale, Deuter, Mountrack, Eiger, Columbia, Great Outdoor. Banyaknya sponsor 

yang mendukung kegiatan ini di tandai dengan banyaknya brand-brand yang 

terpampang pada spanduk-spanduk event Jambore Wanita & Gunung tahun 2016.  

 

Gambar 3.1 

 

4) Ancaman ( threats) Jambore Wanita & Gunung 

Ancaman atau threats merupakan faktor-faktor yang 

menghambat penyelenggaraan untuk mengembangkan potensi secara 

maksimal. Dalam event ini, ancaman yang dialami berupa adanya 
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gangguan teknis pada perencanaan dan pelaksanaan event. Berikut 

beberapa ancaman pada event Jambore Wanita & Gunung 

Event ini kan diadakan diluar ruangan maka ancaman yang 

paling kami takutkan adalah perubahan cuaca, kebetulan juga 

kegiatan ini diadakan bertepatan dengan musim hujan. Untuk 

mengantisipasi perubahan cuaca ini, kami pihak panitia 

penyiapkan joglo sebagai tempat untuk sharing dan untuk 

tempat istirahat, kami membuat saluran irigasi di sekelilig area 

tenda. Hal ini dilakukan agar ketika turun hujan air tidak akan 

langsung masuk ke dalam tenda. Selain itu juga keterlambatan 

hadirnya narasumber, hal ini bisa menjadi sebuah ancaman 

Karena jika terjadi keterlambatan hadirnya narasumber ini akan 

berdampak pada kacaunya agenda yang telah kami susun 

sebelumnya, oleh Karena itu untuk mengulur waktu setiap 

sebelum ataupun sesudah narasumber sharing dan berbagi 

pengalaman, kami memberikan doorprize kepada para peserta 

yang hadir pada kegiatan ini. Hal ini kami lakukan agar para 

peserta tidak merasa bosan ketika disuruh menunggu hadirnya 

narasumber berikutnya. (wawancara dengan Rika Masda selaku 

salah satu pendiri Komunitas Wanita & Gunung pada tanggal 20 

Agustus 2017)  

 

 Selain itu, ada beberapa ancaman lainnya yang dihadapi pada event 

Jambore Wanita & Gunung ini yaitu : 

Ancaman yang paling kami takutkan adalah keterlambatan 

datangnya makanan, seperti yang kita tahu bahwa manusia akan 

sensitif sekali ketika mereka merasa lapar. Oleh Karena ini untuk 

menghindari hal ini, maka kami berusaha untuk menyiapkan 

makan tepat pada waktunya. (wawancara dengan Hera Herdiyanti 

selaku panitia pelaksana kegiatan Jambore pada tanggal 17 

Agustus 2017)  

 

b. Menentukan Tema  

  Pada proses perencanaan event Jambore Wanita & Gunung, 

komunitas Wanita & gunung menentukan tema apa yang akan digunakan 
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pada event Jambore tahun ini. Tema ditentukan berdasarkan tujuan yang 

diinginkan dari pihak penyelenggara event. Tema tersebut harus jelas agar 

penonton mengerti tema yang dibuat tanpa harus bertanya lagi.  

  Pada event Jambore tahun 2016 menyelenggarakan event dengan 

tema yang dibentuk oleh salah satu pendiri komunitas Wanita & Gunung 

ini yaitu Docae, yang membuat sebuah pertanyaan sederhana untuk 

dijadikan sebauh tema dalam kegiatan Jambore kali ini. Berikut adalah 

hasil wawancara dengan Rika masda selaku salah satu pendiri komunitas 

Wanita & Gunung.  

Kalau tema sendiri kita ambil dari sesuatu yang sederhana tetapi 

bisa memiliki banyak makna. Pada event Jambore ini kami 

mengambil tema sebuah pertanyaan “ kenapa kamu naik gunung?” 

sebuah pertanyaan yang menggugah asa dan mencampur adukan 

rasa dengan berjuta jawaban. Disini kami mengharapkan dari 

berbagai jawaban inilah yang nantinya akan menjadi bahan untuk 

kita sharing dan berbagi pengalaman satu sama lain. (wawacara 

dengan Rika Masda selaku salah satu pendiri Komunitas Wanita & 

Gunung pada tanggal 29 Agusutus 2017) 

 

c. Menentukan Target Sasaran Jambore Wanita & Gunung 

 Pada perencanaan event Jambore Wanita & Gunung tahapan yang 

harus dilakukan selanjutnya adalah menentukan target sasaran event. 

Target adalah sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan atau komunitas 

sesuai dengan tujuan dari kegiatan. Pada kegiatan event Jambore Wanita 

& Gunung panitia target sasarannya adalah wanita dan pria yang 

memiliki ketertarikan di dunia pendakian yang telah ditentukan. Hal ini 
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dilakukan agar menunjang keberhasilan dari event jambore Wanita & 

Gunung.  

 Dengan adanya target sasaran yang jelas, membantu penyelenggara 

event untuk menentukan konsep sesuai dengan target sasaran, teknis acara 

dan lain-lain. Peserta yang menjadi target sasaran pada event Jambore 

Wanita & Gunung adalah semua orang baik laki-laki maupun wanita 

yang memiliki kertarikan terhadap keselamatan di alam bebas.  

Seperti tujuan utama komunitas ini yang ingin bertemu dengan 

Wanita dan pria dari mana saja yang memiliki visi dan misi yang 

sama tentang pendakian aman dan nyaman ketika berada digunung, 

jadi target sasaran kami adalah seluruh wanita dan lelaki yang 

memiliki ketertarikan dalam kegiatan mendaki gunung dan mau 

sharing dan berbagi pengalaman dengan peserta lainnya. 

Alhamdulilah untuk event tahun antusias masyarakat sangat baik hal 

ini ditandai dengan banyaknya peserta yang hadir yaitu 115 peserta 

yang terdiri dari wanita dan lelaki yang berasal dari seluruh Indonesia. 

(wawancara dengan Rika masda salah satu pendiri komunitas Wanita 

& Gunung ada tanggal 10 September 2017)  

 

d. Menentukan Waktu dan Tempat Penyelenggaraan Event Jambore Wanita 

& Gunung 

 Pada proses perencanaan event Jambore Wanita & Gunung, anggota 

dari komunitas Wanita & Gunung melakukan berbagai persiapan yang 

diperlukan dalam perencaaan event Jambore. Tahapan tersenbut dimulai 

dari menentukan jadwal event dan survey tempat untuk memperoleh 

pertimbangan dari seluruh panitia atas penyelenggaraan event Jambore, 

kemudian melakukan perencanaan lainnya. Waktu event Jambore ini 
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ditentukan pada rapat pertama setelah waktu ditentukan selanjutnya adalah 

mendata tempat yang akan diselenggarakan event Jambore Wanita & 

Gunung. Lokasi ditentukan beberapa bulan sebelum diselenggarakan event 

Jambore dan dipilih sesuai berdasarkan kesepakatan bersama.  

 Setelah perencaan dan survey lokasi dilakukan, selanjutnya adalah 

membuat jadwal kegiatan dan tempat diselenggarakan event Jambore. Hal 

ini dilakukan dengan tujuan agar mempermudah mengatur susunan 

kegiatan acara. Sedangkan survey sendiri dilakukan oleh panitia 

penyelenggara event untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan saat 

pelaksanaan event Jambore Wanita & Gunung. 

 Berikut wawancara dengan Rika Masda salah satu pendiri 

komunitas Wanita & Gunung. 

Untuk pemilihan waktu seperti yang telah saya jelaskan di awal bahwa 

waktu sendiri kami tentukan berdasarkan kesepakatan Bersama. Kita 

pilih bulan Oktober sendiri Karena pada bulan Oktober tersebut 

bertepataan dengan hari Sumpah Pemuda jadi kami disini ingin 

sekalian memperingati hari Sumpah Pemuda tersebut. Kalau untuk 

tempat kami memilih Jogja Karena Jogja sendiri berada di tengah-

tengah dan Jogja juga merupakan salah satu regional kota anggota 

komunitas Wanita & Gunung saat ini. (wawancara dengan Rika Masda 

salah satu pendiri komunitas Wanita & Gunung pada tanggal 10 

September 2017)  

  

 Selain itu ada juga penjelasan dari Hera Herdiyanti ketua pelaksana 

event jambore 

kita memilih Jogja sebagai tempat terselenggaranya event ini Karena 

beberapa alasan yaitu pertama Jogja merupakan salah satu kota 
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regional komunitas Wanita & Gunung sehingga dikota Jogja ini juga 

kami memiliki beberapa anggota. Kedua, Jogja merupakan kota yang 

memiliki banyak sekali objek wisata selain itu juga kota Jogja 

memiliki banyak akses ke berbagai gunung yang ada di pulau jawa, 

jadi untuk teman-teman peserta ataupun panitia bisa membuat 

agenda untuk mnbersama. Ketiga, kami memilih Jogja dan tepatnya 

tempatnya di Candi Prambanan Karena untuk tempat sendiri berada 

di kota sehingga akses untuk ke tempat ini tidak sulit, selain itu juga 

Candi Prambanan juga salah satu ciri khas dan objek yang cukup 

terkenal di kota Jogja jadi menambah suasa yang syahdu pada event 

ini.(wawancara dengan Hera Herdiyanti panitia pelaksana event 

Jambore pada tanggal 12 September 2017) 

 

e. Menentukan Rancangan Anggaran Biaya 

 Perencaaan anggaran biaya merupakan hal yang penting dan 

dibutuhkan dalam penyelenggaraan sebuah event. Setelah mengetahui 

dengan jelas tujuan diiadakan event, maka anggaran dibuat. Dalam 

menyusun anggaran keuangan untuk event diperlukan ketelitian terhadap 

komponen apa saja yang masuk di dalam anggaran. Perencanaan yang 

berkaitan dengan event Jambore Wanita & Gunung adalah anggaran untuk 

membayar sewa lokasi, tempat tidur para peserta maupun panitia, 

perlengkapan panggung, makan peserta dan panitia selama kegiatan, tiket 

masuk objek wisata Candi Prambanan, dan yang terakhir atribut para 

peserta.  

Untuk anggaran pada event ini kebetulan kita menetapkan anggaran 

sebesar Rp 200.000 untuk setiap peserta. Dimana dari uang 

anggaran ini nantinya akan kita gunakan untuk sewa lokasi bumi 

perkemahan di Candi Prambanan, menyiapkan tempat istirahat 

untuk para peserta dan panitia, mempersiapakan makan selama 

kegiatan, tiket masuk objek wisata Candi Prambanan, atribut para 

peserta. Biaya ini bukan hanya dibebankan kepada peserta saja 

namun juga akan dibebankan oleh seluruh panitia yang terlibat 

dalam kegiatan ini. Jadi disini kami tidak ingin mengambil 
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keuntungan sedikitpun dari kegiatan ini, disini juga kami tidak akan 

membedakan antara peserta maupun panitia Karena prinsipnya kita 

sama satu sama lain. (wawancara Bersama Rika Masda salah satu 

pendiri komunitas Wanita & Gunung pada tanggal 10 September 

2017)  

 

f. Menyusun Strategi Untuk Mencapai Tujuan Pada Event Jambore Wanita 

& Gunung Tahun 2016 

 Dalam perencanaan event Jambore Wanita & Gunung, komunitas 

Wanita &  Gunung memiliki strategi-strategi. Strategi haruslah disusun 

untuk mencapai tujuan dari sebuah event. Strategi yang baik akan menarik 

penonton untuk datang dan menyaksikan. Panitia akan mempromosikan 

dan memperkenalkan komunitas Wanita & Gunung dan menjelaskan 

rangkaian event. Komunitas Wanita & Gunung menyusun strategi dengan 

memilih narasumber yang cocok untuk memberikan materi dan media apa 

yang cocok untuk publikasi serta bekerjasama dengan berbagai media 

massa.  

Kalau untuk menyusun strategi agar tujuan ini tercapai, yang 

pertama kami lakukan adalah membentuk panitia, panitia ini 

dibentuk dari anggota komunitas Wanita & Gunung dibantu 

volunteer yang berasal dari teman-teman terdekat anggota komunitas 

Wanita & Gunung. kemudian kami mendatangkan beberapa 

narasumber yang telah lama di bidang mendaki gunung. 

Narasumber-nasambernya itu ada Marmounc (Merbabu Mountain 

Club) yang memiliki usia 25 tahun berdirinya komunitas ini, 

komunitas ini juga memberikan materi tentang pentingnya kerjasama 

dalam sebuah komunitas. Srikandi Mapagama UGM yang berbagi 

pengalaman tentang kegiatan mereka mendaki salah satu gunung 

tertinggi di dunia, kita memilih Srikandi Mapagama UGM Karena 

ini membuktikan bahwa wanita juga mampu berprestasi di dunia 

pendakian tetapi di dukung juga dengan persiapan yang baik 

sehingga akan mengurangi resiko terjadinya kecelakaan digunung. 
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Kemudian ada APGI (Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia) yang 

berbagi pengaaman tentang hobi yang dapat menghasilkan uang 

yaitu salah satunya dengan cara menjadi pemandu gunung tetapi, 

bukan sekedar pemandu gunung biasa yang bermodalkan kekuatan 

fisik saja. Pemandu gunung disini dimaksudkan untuk orang-orang 

yang memiliki keinginan menjadi pemandu gunung dengan syarat 

mengikuti seluruh kegiatan dan test yang diadakan oleh APGI ini 

sendiri yang mana nantinya akan dapat dipercaya didalam dunia 

pendakian. Yang terakhir adalah mendatangkan Hitec Indonesia 

yang menjadi salah satu brand barang barang outdoor salah satunya 

untuk kegiatan mendaki gunung. Hitec disini memberikan materi 

bagaimana memilih sepatu yang baik dan nyaman untuk digunakan 

ketika mendaki gunung. (wawancara dengan Rika Masda salah satu 

pendiri Komunitas Wanita & Gunung pada tanggal 11 September 

2017)  

 

 Dari wawancara diatas menjelaskan bahwa komunitas Wanita & 

Gunung memiliki beberapa strategi untuk mencapai keberhasilan dari 

event Jambore, yang pertama mereka lakukan adalah membentuk tim 

panitia yang berasal dari anggota-anggota komunitas Wanita & Gunung 

ditambah beberapa volunteer dari teman-teman terdekat anggota. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan agar para volunteer tidak kesulitan memahami 

event Jambore ini jadi dipilihlah orang-orang terdekat yang sudah sering 

mengikuti kegiatan komunitas Wanita & Gunung. selanjutnya mereka 

mendatangkan beberapa narasumber yang cukup terpercaya dibidangnya. 

Hal ini dilakukan agar pesan para peserta lebih memahami apa yang 

menjadi tujuan dari kegiatan Jambore ini yaitu untuk diskusi dan berbagi 

pengalaman tentang pendakian yang aman dan nyaman Strategi 

terakhiradalah menentukan media apa yang digunakan untuk 

mempromosikan event jambore Wanita & Gunung.  



70 
 

 Pada event ini panitia memilih media sosial sebagai media promosi 

mereka dengan tujuan untuk meningkatkan minat peserta yang hadir. 

Selain itu dengan media sosial juga akan mempermudah komunitas 

Wanita & Gunung dalam menyebarkan informasi tentang 

penyelenggaraan event. Hal ini dijelaskan juga oleh Hera Herdiyanti 

selaku panitia pelaksana kegiatan Jambore  

Untuk strategi Publikasi kita menggunakan media sosial sebagai 

sarana publikasinya, karena kita tau sendiri sekarang hamper 

semua orang memiliki sosial media. Melihat hal ini maka kami 

berkesimpulan bahwa sosial medialah sarana yang cocok untuk 

mempromosikan dan mempublikkasikan event jambore ini. Selain 

itu juga kami dibantu oleh rekan-rekan media, komunitas-

komunitas pencinta alam yang membantu mempromosikan event 

jamboree Wanita & Gunung dalam sosial media yang mereka 

miliki. (wawancara dengan Hera Herdiyanti pada tanggal 12 

September 2017)  

 

 Strategi promosi event Jambore Wanita & Gunung ini dipilih dengan 

menggunakan media sosial Instagram sebagai media untuk mempromosikan event 

Jambore Wanita & Gunung. komunitas Wanita & Gunung melakukan promosi ini 

dimulai pada tanggal 4 Juli 2016, dimana pada promosi yang pertama kali itu 

memberikan informasi bahwa komunitas Wanita & Gunung akan mengadakan 

sebuah event besar pada tanggal 29-30 Oktober 2016 dengan berbagai acara 

didalamnya, namun pada promosi kali ini komunitas Wanita & Gunung 

memberikan informasi bahwa untuk pendaftaran kegiatan ini akan di buka pada 

bulan Agustus 2016 
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Gambar 3.2 

 Setelah promosi yang pertama mendapatkan respon yang baik, langkah 

selanjutnya yang di lakukan komunitas Wanita dan Gunung ini memberikan 

informasi bahwa untuk pendaftaran peserta Jambore Wanita & Gunung tahun 

2016 resmi di buka pada tanggal 12 Agustus 2016  

 

Gambar 3.3 

 Setelah informasi pendaftaran peserta di buka, selanjutnya komunitas 

Wanita & Gunung memberikan informasi siapa saja yang akan terlibat dalam 
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kegiatan ini mulai dari berbagai acara yang akan diadakan daam event Jambore, 

informasi narasumber yang akan memberikan diskusi kepada peserta, serta 

fasilitas apa saja yang akan didapatkan peserta selama mengikuti kegiatan 

Jambore Wanita & Gunung tahun 2016. Selain informasi tentang kegiatan pada 

event Jambore, pada promosi kali ini juga komunitas Wanita & Gunung 

memberikan informasi bahwa pendaftaran peserta akan ditutup pada tanggal 15 

Oktober 2016. 

 

Gambar 3. 4 

 Selain Instagram, Komunitas Wanita & Gunung juga dibantu oleh berbagai 

komunitas untuk mempromosikan event Jambore Wanita & Gunung di media 

sosial yang mereka miliki seperti Facebook dan Twitter.  
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Gambar 3.5 

 

Gambar 3.6 
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2. Pelaksanaan event jamboree Wanita & Gunung 

 Setelah perencanaan selesai maka tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan 

event. Bagian ini merupakan tolak ukur keberhasilan dari kegiatan yang 

dilaksanakan, apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah disusun atau 

tidak. Namun pada saat hari pelaksanaan sering terjadi hal-hal diluar dugaan, jika 

suatu event secara keseluruhan dapat dilalui dengan mulus dan lancar, segala 

hambatan tidak diketahui pihak selain panitia acara tersebut bisa dikatakan sukses. 

Dalam sebuah perencanaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan  

a. Memeriksa persiapan  

 Sebelum event Jambore dilaksanakan, pihak panitia diwajibkan untuk 

mengecek kembali persiapan yang dibutuhkan seperti bagian konsumsi, 

publikasi, dan hiburan. Seperti yang di katakan oleh Rika Masda selaku 

salah satu pendiri komunitas Wanita & Gunung yang mengatakan  

Sebelum memulai acara kami semua memastikan kalau semua 

kebutuhkan yang diperlukan sudah terpenuhi semua seperti untuk 

konsumsi kami memastikan akan tepat pada waktunya kalau bisa 

malah lebih cepat. Untuk hiburan kami juga sudah memastikan kalau 

mereka semua sudah datang. Untuk semua persiapan ini kami 

dibantu oleh beberapa rekan-rekan dari SERI (Satuan Emergency 

Relawan Indonesia) yang membantu tenaga sehingga semua 

persiapan baik dalam penataan panggung, pengecekan peralatan, dan 

konsumsi yang sudah mau kami repotkan. (wawancara bersama Rika 

Masda salah satu pendiri komunitasWanita & Gunung)  
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Gambar 3. 7 

 

b. Mengkonfirmasi setiap pihak yang terlibat 

 Dalam sebuah acara, pengisi acara menjadi hal yang sangat penting, karena 

tanpa adanya yang mengisi acara, acara tidak akan dapat dilaksanakan. Seperti 

yang dikatakan oleh Rika Masda selaku salah satu pendiri komunitas Wanita & 

Gunung mengatakan  

Untuk semua pihak pihak narasumber kami telah mengkonfirmasi 

kehadirannya, namun ternyata ada satu narasumber yang salah jadwal 

mengisi acara yang harusnya hari Sabtu menjadi hari Minggu. Selain 

pengisi acara kami juga konfirmasi peserta yang akan mengikuti kegiatan 

dengan cara melakukan registrasi ulang. (wawancara bersama Rika 

Masda salah satu pendiri komunitasWanita & Gunung) 

 

 

 

Gambar 3.8 
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c. Memeriksa ketersediaan dan kesiapan pakai fasilitas yang dibutuhkan 

Fasilitas menjadi hal yang sangat penting diperhatikan, karena event ini 

merupakan event yang cukup besar, maka fasilitas yang disediakan juga 

haruslah memadai dan memenuhi standar yang baik sehingga para peserta akan 

merasa nyaman. Seperti yang diungkapkan oleh Hera Herdiyanti selaku salah 

satu panitia event Jambore Wanita & Gunung mengetakan :  

Untuk fasilitas sebenernya sudah cukup baik karena lokasi yang kami 

gunakan juga merupakan lokasi yang sudah memiliki fasilitas yang cukup 

lengkap seperti toilet, musolah, air yang bersih, kolam ikan. Untuk tempat 

istirahat peserta, kami telah menyiapkan 3 barak tenda yang berukuran 

cukup besar. Para peserta bisa istirahat di dalam tenda. (wawancara 

bersama Hera Herdiyanti salah satu panitia pelaksana komunitasWanita & 

Gunung) 

 

Gambar 3. 9 

d. Memeriksa media yang meliput kegiatan 

 Publikasi dengan menggunakan iklan pada media massa cetak maupun 

elektronik dapat dilakukan pula dengan cara mengirimkan press release, 

melakukan konferensi pers, liputan khusus maupun wawancara eksklusif. 

Komunikasi dengan pihak media dapat dilakukan sebelum pada saat hari H. 

Berikut wawancara bersama Rika Masda salah satu pendiri komunitas Wanita 

& Gunung  
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Untuk media kami mendapatkan bantuan dari Wartapala Indonesia 

yang sudah bersedia untuk meliput jalannya kegiatan hingga akhir 

acara. (wawancara bersama Rika Masda salah satu pendiri 

komunitasWanita & Gunung) 

 

e.  Memeriksa sponsorship 

 Sponsor memiliki peran penting dalam penyelenggaraan event, sponsor bisa 

berupa perusahaan, lembaga, instansi yang memiliki kepentingan pada event 

tersebut. Sponsor akan diperoleh bila gagasan atau ide dalam event yang 

ditawarkan kepada sponsor memiliki daya tarik untuk menciptakan peluang 

publikasi dan promosi serta pencitraan pada pihak sponsor tersebut.  

Berikut wawancara bersama Rika Masda salah satu pendiri komunitas Wanita 

& Gunung 

Untuk sposnsor kami mendapatkan banyak sekali bantuan dari rekan-

rekan perusahaan alat outdoor seperti Pesona Indonesia, Hitec Indonesia, 

Uttara, Lifestraw, Boreale, Dueter, Mountrack, Eiger, Colombia, Great 

Outdoor. Sebenarnya untuk mendapatkan ini semua ini cukup panjang 

perjalannya. Kami harus mempresentasikan proposal yang kami bikin ke 

perusahaan-perusahaan alat outdoor sampai pada akhirnya mereka 

membantu kami baik dalam hal finansial maupun tenaga. (wawancara 

bersama Rika Masda salah satu pendiri komunitasWanita & Gunung) 

 

f. Periksa kondisi panggung 

 Panggung menjadi bagian yang cukup penting dalam sebuah event, karena 

panggung lah yang menjadi pusat perhatian dalam sebuah acara. Berikut 

wawancara bersama Rika Masda salah satu pendiri komunitas Wanita & 

Gunung 

Dalam event Jambore ini kami tidak memfokuskan seluruh kegiatan 

diatas panggung, tapi kami juga membuat panggung untuk tempat 

pementasan perfomance musik. Untuk kegiatan diskusi kami 

menggunakan joglo yang cukup nyaman untuk berkumpul dengan para 
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peserta. (wawancara bersama Rika Masda salah satu pendiri 

komunitasWanita & Gunung) 

 

 
 

Gambar 3.10 

 

 

 
Gambar 3.11 

 Setelah semua persiapan diperiksa kembali, seluruh panitia penyelenggara 

mewujudkan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Semua panitia dan para 

narasumber bekerja sama untuk kelancaran pelaksanaan event Jambore ini. Pada 

saat semua hasil dari perencanaan kegiatan ini akan ditampilkan beberapa bintang 

tamu diantaranya akan ada pertunjukan tari, perkenalan dari komunitas Wanita & 

Gunung, sharing dan berbagi pengalaman dari Srikandi Mapagama UGM, diskusi 

Bersama Merbabu Mountaineer Club ( Marmounc), Asosiasi Pemandu Gunung 
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Indonesia (APGI), dan Hitec Indonesia ( ARA). Event ini dilaksanakan selama 2 

hari pada tanggal 29-30 Oktober 2016.  

Table 2.1  

Rundown acara event Jambore Wanita & Gunung tahun 2016 

 

 

Tanggal 

 

Waktu 

 

Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

29 Oktober 2016 

08.00 – 10.00 Registrasi ulang 

10.00 – 11.00 Pembukaan Jambore 

11.00 – 12.30 Ishoma 

12.30 – 12.45 Performance Tarian 

12.45 – 13.45 Sharing by Wanita & Gunung 

13.45 – 14.30 Performance Musik 

14.30 – 16.00 Sharing by Marmounc 

16.15 – 17.00 Sharing Produk Knowladge Hi-

tec 

17.00 – 18.30 Ishoma 

18.30 – 20.30 Sharing inner circle & peserta 

Jambore mengenai persiapan 

mendaki gunung 

20.30 – 21.00 Pemutaran video petualangan 

21.00 – selesai Nobar layar tancap + api 

unggun 

 

 

 

 

 

30 Oktober 2016 

06.00 – 08.00 Morning activity ngopi dan 

sarapan 

08.00 – 09.00 Doorprize  

09.00 – 10.00 Sharing APGI 

10.00 – 11.00 Sharing srikandi mapagama 

UGM 

11.00 – 11.30 Pengumuman pemenang lomba 

meme dan video petualangan 

11.30 – 12.00 Penutupan 

12.00 – selesai Makan siang dan sayonara 

kunjungan wisata prambanan 
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a. Pembukaan kegiatan Jambore Wanita & Gunung 

 Setelah semua peserta hadir, semua peserta di arahkan untuk 

berkumpul di lokasi yang telah ditentukan. Disini para peserta dan panitia 

berkumpul bersama untuk membuka acara Jambore Wanita & Gunung. 

Kegiatan ini dibuka oleh Docea dan Antic sebagai MC dengan 

memberikan games dan ice breaking. Setelah itu dilanjutkan oleh Tika 

Ariesta sebagai ketua pelaksana yang memberikan sambutan pembuka, 

dalam sambutannya itu ia mengumumkan bahwa pembukaan kontes video 

Instagram dengan tema kenapa mendaki gunung? dibuka, dengan rewerd 

sepasang sepatu trekking woman series dari Hitec Indonesia bagi 

pemenang yang terpilih.  

 

Gambar 3.12 

b. Pertunjukan tarian 

 Setelah pembukaan event Jambore ini selesai dilapangan, para 

peserta di ajak ke pendopo untuk menikmati penampilan tarian yang 

dibawakan oleh 2 penari Yogyakarta yang mambawakan tarian tradisional 

Gambyong khas Yogyakarta.  
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Gambar 3.13 

c. Perkenalan Komunitas Wanita & Gunung 

 Diskusi yang pertama ini di awali dengan pengenalan profil 

komunitas Wanita & Gunung. Pada diskusi ini komunitas Wanita & 

Gunung menjelaskan tentang sejarah terbentuknya komunitas Wanita & 

Gunung yang sebenarnya didirikan oleh seorang lelaki yang bernama 

Dody Permana atau bang Docea, selanjutnya menjelaskan tentang 

kepengurusan komunitas Wanita & Gunung, menjelaskan lambang, visi 

misi dan tujuan dari berdirinya Komunitas Wanita & Gunung, yang 

kemudian dilanjutksn dengan sesi tanya jawab dengan para peserta.  
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Gambar 3.14 

d. Diskusi Bersama Merbabu Montaineer Club (Marmounc) 

 Merbabu Mountaineer Club (Marmounc) merupakan sebuah 

organisasi tertua di Yogyakarta yang memiliki usia organisasi 50 Tahun. 

Pada event Jambore kali ini hadir Suhatmadi, Iwan Kurniawan, Cut 

Suganda, Sugi Winarsih, dan Sugeng sebagai narasumber yang 

memberikan peserta Jambore banyak pengalamam dari Marmounc. 

Marmounc sendiri merupakan sebuah organisasi yang memiliki tujuan 

dalam membangun karakter, rasa cinta tanah air dengan pengenalan alam 

dan memasyarakatkan pendakian. Cut Suganda selaku salah satu 

narasumber juga sharing tentang kondisi hutan Sumatra dan Jawa serta 

sumbangsih pendaki gunung untuk hutan Indonesia.  
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Gambar 3.15 

e.  Diskusi Bersama Hitec Indonesia (ARA) 

 Diskusi produk oleh Hitec Indonesia menjadi pembuka rangkaian kegiatan 

hari terakhir Jambore di Bumi Perkemahan Prambanan Yogyakarta, Minggu 30 

Oktober 2016. Dalam kesempatan sharing ini, Hitec menekankan pentingnya 

perlengkapan Safety saat berkegiatan di alam bebas. Terlebih pentingnya memilih 

alas pelindung kaki bagi wanita yang sesuai untuk digunakan dalam berbagai 

medan.  

 

Gambar 3.16 
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f. Diskusi peserta Jambore Wanita & Gunung  

  Kegiatan diskusi peserta Jambore Wanita & Gunung ini bertujuan 

agar para peserta mendapatkan kesempatan yang sama untuk berbagi satu 

sma lain tentang pengalaman yang mereka alami Selama berkegiatan di alam 

bebas. Setelah kegiatan diskusi ini selesai dilanjutkan kegiatan nonton bareng 

film dengan Judul MERU yang merupakan salah satu film petualangan 

terbaik, dan dilanjutkan dengan kegiatan api unggun.  

 

Gambar 3.17 

g. Diskusi Bersama Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI) 

 Diskusi selanjutnya dalam event Jamobre Wanita & Gunung tahun 

2016, mengambil tema tentang pentingnya sertifikasi Pemandu Gunung 

Indonesia yang akan dibawakan oleh Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia 

(APGI) sebagai narasumber. APGI yang bernaung di bawah Kementrian 

Pariwisata menjelaskan tentang peraturan Pemerintah tentang sertifikasi 

Pemandu Gunung Indonesia. Teknis serta persyaratan pengajuan 
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sertifikasi di buktikan dengan pernah memandu dalam pendakian gunung 

minimal 2 kali pemanduan dengan menyertakan bukti dokumentasi dan 

laporan hasil perjalanan. Setelah itu pemandu wajib menjalani serangkaian 

test dan training dari APGI yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 

Pemandu Gunung Indonesia.  

 

Gambar 3.18 

h. Diskusi bersama Srikandi Mapagama UGM 

 Srikandi Mapagama UGM datang sebagai tamu istimewa pada hari 

tarakhir kegiatan Jambore Wanita & Gunung kali ini. Srikandi Mapagama 

UGM yang terdiri dari Eva Lutvi Atur, Dita Novita Sari, Chordya Iswanti 

dan Ria Verentiuli yang telah berhasil melakukan ekspedisi pendakian 

gunung di Himalaya hadir untuk berbagi pengalaman dan juga kiat dalam 

persiapan pendakian yang mereka lakukan. Persiapan yang harus 

diperhatikan adalah pemilihan jenis latihan fisik, formula latihan, jadwal 
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latihan hingga persiapan asupan makanan yang baik selama berkegiatan di 

alam bebas. Selain itu pada diskusi kali ini, Srikandi Mapagama UGM 

juga menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi Acute Mountain 

Sickness yang terjadi karena ketidaksiapan tubuh berada pada ketinggian. 

Untuk mengatasinya ini Srikandi Mapagama UGM menjelaskan dengan 

persiapan fisik, endurance, dan memastikan proses aklimatisasi atau 

adaptasi berjalan dengan sempurna.  

 

Gambar 3.19 

i. Makan Bersama para peserta dan panitia  

  Setelah semua kegiatan diskusi selesai, kegiatan selanjutnya adalah 

makan siang Bersama panitia dan peserta Jambore Wanita & Gunung 

tahun 2016. Kegiatan ini bertujuan agar para peserta dan panitia bisa 

berbaur Bersama tanpa ada perbedaan satu sama lain, makan Bersama ini 

juga mumbuktikan rasa kebersamaan itu indah.  
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Gambar 3.20 

j. Penutupan kegiatan Jambore  

 Setelah semua peserta selesai makan dan membereskan 

perlengkapan mereka, acara selanjutnya adalah penutupan. Kegiatan 

Jambore Wanita & Gunung tahun 2016 ini ditutup dengan berkumpulnya 

seluruh peserta dan panitia di lapangan, sambil mengucapkan syukur karena 

kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan ditutup dengan doa Bersama. 

Tak lupa juga para panitia dan peserta menyuarakan slogan komunitas 

Wanita & Gunung yaitu “salam tiga jari “  

 

Gambar 3.21 
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 Pelaksanaan event Jambore Wanita & Gunung ini menampilkan para 

narasumber yang sudah sejak lama terjun dikegiatan alam bebas. Setiap 

narasumber memberikan materi diskusi yang berbeda beda, seperti Srikandi 

Mapagama UGM yang berbagi pengalaman mereka ketika melakukan pendakian 

di salah satu 7 summit di Dunia. Pada event ini pesertanya dapat berinteraksi 

secara langsung dengan para narasumber sehingga tidak ada jarak antara peserta 

maupun narasumber.  

 Saat pelaksanaan event terdapat faktor-faktor yang mendukung untuk 

kelancaran event Jambore Wanita & Gunung pada tahun 2016. Dengan adanya 

faktor pendukung dan penghambat dapat menjadikan tolak ukur keberhasilan dari 

event Jambore Wanita & Gunung, hal ini dijelaskan oleh Hera Herdiyanti :  

Alhamdulillah pada event Jambore tahun ini kami mendapatkan respon 

yang baik dari masyarakat khusunya mereka yang memiliki 

ketertarikan dalam dunia pendakian, hal ini ditandai dengan banyaknya 

peserta yang hadir dan ini bukan hanya wanita saja yang hadir tetapi 

ada prianya juga. Selain itu kami juga memiliki banyak sekali 

dukungan dari berbagai sponsor mulai dari Satuan Emergency 

Relawan Indonesia yang memberikan bantuan logistic untuk para 

peserta, ada dari pesona Indonesia, Hitec Indonesia, Uttara, Lifestraw, 

Boreale, Deuter, Mountract, Eiger, Columbia, Great Outdoor dan 

media Wartapala Indonesia. Mereka semua memberikan bantuan baik 

materi maupun tenaga agar event ini dapat berjalan dengan lancar. 

(wawancara dengan Hera Herdiyanti panitia pelaksana event Jambore 

pada tanggal 12 September 2017)  

 

Selain faktor pendukung, terdapat juga faktor penghambat pada event ini yaitu  

Untuk hambatannya sendiri, terlambatnya kehadiran narasumber 

sehingga membuat para peserta yang hadir lama menunggu dan 

susunan acara yang telah kami rencanakan sedikit berubah dari rencana 

awal. Untuk membuang rasa jenuh para peserta menunggu hadirnya 

narasumber maka pihak panitia membuat acara pembagian doorprize 
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hal ini membantu untuk sejenak mengulur waktu sekaligus menunggu 

kehadiran dari narasumber (wawancara dengan Hera Herdiyanti panitia 

pelaksana event Jambore pada tanggal 12 September 2017)  

 

 

3. Evaluasi event Jambore Wanita & Gunung 

 Evaluasi merupakan penilaian dan pengukuran efektifitas srtraegi yang 

digunakan untuk mencapai suatu tujuan dari penyelenggaraan event. Evaluasi 

bertujuan untuk mengetahui hasil dari proses dari pelaksanaan event Jambore 

yang dilaksanakan oleh komunitas Wanita & Gunung tahun 2016 dari 

perencanaan hingga penyelenggaraan event Jambore, setelah event 

diselenggarakan yang dilakukan selanjutnya adalah membuat sebuah forum yang 

dihadiri seluruh anggota dan panitia yang terlibat dalam event Jambore. Dalam 

forum ini semua pihak berhak berpendapat dan mengkritik hasil dari pelaksanaan 

event Jambore Wanita & Gunung tahun 2016. 

Evaluasi ini dilakukan dengan cara setiap panitia yng telah dibentuk 

memberikan laporan pertanggung jawaban atas semua tugas yang 

diberikan. Setelah itu kami mengadakan rapat terbuka untuk 

membahas seluruh persiapan sampai pelaksanaan apakah ada kendala 

dan masukan bagi seluruh panitia sehingga nantinya akan dicari 

solusinya agar untuk kegiatan selanjutknya tidak terjadi kembali. 

(wawancara dengan Hera Herdiyanti panitia pelaksana event Jambore 

pada tanggal 12 september 2017)   

 

 Evaluasi di tujukan untuk mendapatkan feedback dari seluruh anggota 

maupun panitia tentang kelebihan dan kekurangan event yang telah 

diselenggarakan, sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan event yang akan 
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datang. Selain itu, evaluasi suatu proses untuk menyediakan berbagai informasi 

tentang sejauh mana kegiatan tersebut telah tercapai, menyatukan perbedaan 

pendapat saat event. Evaluasi yang dilakukan komunitas Wanita & Gunung yaitu 

memikirkan bukan masalah teknis saja tetapi untuk kedepannya event ini harus 

menampilkan yang lebih baik lagi. 

 Adapun tanggapan dari penonton yang menyaksikan event dan mendukung 

indikator keberhasilan event Jambore Wanita & Gunung.  

Menurut saya event Jambore Wanita & Gunung ini sangat menarik, 

selain kita mendapatkan pengalaman baru dari teman – teman dan 

para narasumber, kita juga mendapatkan ilmu baru tentang dunia 

pendakian. Ternyata ketika mendaki gunung banyak sekali persiapan 

yang harus kita siapkan, dari sebelum sampai setelah mendaki harus 

kita siapkan semua. Dari temanya sendiri saya cukup tertarik sebuah 

pertanyaan sederhana tetapi memiliki banyak sekali jawaban, jadi 

saya bisa tau apa saja sih yang menjadi alasan orang-orang selama 

ini kita mendaki gunung. Selain mendapatkan pengalaman dan ilmu 

baru saya juga mendapatkan teman baru. Sarannya agar rundown 

acaranya diperbaiki yang harusnya jadwal narasumber srikandi 

mapagama di akhir acara ini malah menjadi pembuka acara. 

(wawancara dengan Dian, peserta Jambore Wanita & Gunung pada 

tanggal 15 September 2017) 

  

 Selain itu adapun pesan dari peserta tentang penyelenggaraan event sebagai 

berikut: 

Awalnya saya hanya penasaran saja tentang komunitas Wanita & 

Gunung, sebuah komunitas yang didominasi oleh para wanita itu 

merupakan sebuah komunitas yang cukup menarik perhatian saya 

waktu itu. Tetapi setelah saya mengikuti event Jambore ini banyak 

sekali manfaat yang saya dapatkan seperti mendapatkan banyak 

teman- teman baru, selain itu juga saya jadi sadar bahwa ketika 

mendaki gunung bukan hanya fisik yang menjadi faktor utama 

tetapi keselamatn kitalah yang harus diutamakan. Ternyata naik 

gunung itu tidak semudah yang saya bayangkan. Pesannya untuk 
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komunitas Wanita & Gunung sering-sering adain kegiatan seperti 

ini, karena menurut saya yang terbilang cukup baru didunia 

pendakian bener-bener bermanfaat untuk saya kedepannya agar 

lebih berhati-hati lagi. Selain itu untuk pihak panitia leibh 

memperhatikan suar suara mic yang sering terjadi soalnya 

mengganggu waktu kegiatan sharing (wawancara dengan Restu 

salah satu perserta pada event Jambore pada tanggal 15 September 

2017)  

 

 Berdasarkan sumber data evaluasi yang diperoleh dari peserta Jambore 

Wanita & Gunung mendapatkan tanggapan yang bagus dari para peserta Jambore. 

Pesan atau masukan yang disampaikan oleh peserta ini tentang kegiatan ini harus 

diadakan lagi untuk tahun depan. Hal ini membuktikan bahwa event Jamboree ini 

dapat diterima dengan baik. Setelah melakukan evaluasi maka selanjutnya dapat 

mengukur indikator keberhasilan dari event yang telah diadakan oleh komunitas 

Wanita & Gunung sebelumnya, ini juga akan terlihat bahwa berhasil atau tidaknya 

suatu event. Seperti yang dituturkan oleh Rika Masda selaku salah satu pendiri 

Komunitas Wanita & Gunung. 

Penonton yang banyak menjadi indikator keberhasilan dari event 

jambore, terlaksananya kegiatan-kegiatan yang telah disusun sesuai 

dengan yang direncanakan, selain itu indikator keberhasilan lainnya 

adalah tidak ada masalah saat event berlangsung, seperti gangguan 

teknis. Event Jambore ini bukanlah bukan hanya untuk berkumpulnya 

anggota-anggota Wanita & Gunung tetapi lebih mengedepankan 

bagaimana komuitas Wanita & Gunung ini memberikan pemahaman 

tentang bagaimana mengurangi angka kematian digunung dengan cara 

lebih memperhatikan keselamatan ketika ingin berkegiatan digunung 

kepada peserta sehingga mereka akan mudah memahaminya, selain itu 

juga kita disetiap narasumber memberikan materi akan diadakan sesi 

tanya jawab sehingga para peserta bisa dengan leluasa bertanya 

ataupun diskusi dan berbagi pengalaman dengan yang lain. 

(wawancara dengan Rika Masda selaku salah satu pendiri komunitas 

Wanita & Gunung pada tanggal 20 September 2017) 
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 Dari wawancara tersebut dijelaskan bahwa indikator keberhasilan dari 

event Jambore Wanita & Gunung ini adalah dengan banyaknya peserta yang hadir 

dan dapat memahami materi yang disampaikan oleh beberapa narasumber. Selain 

mendapatkan ilmu baru, peserta juga mendapatkan pengalaman dan pastinya 

teman baru dari berbagai daerah yang ada di Indonesia.  

B. Analisis Data 

Pada bagian ini peneliti akan menyajikan hasil dari penelitian yang berkaitan 

dengan manajemen event Jambore komunitas wanita dan gunung dalam 

mengkampanyekan pendakian yang aman dan nyaman tahun 2016. Data yang 

diperoleh berdasarkan wawancara dan dokumentasi dengan informan-informan 

yang terkait dengan penelitin ini, yang kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori 

dari penelitian ini.  

1. Perencanaan event jambore Wanita & Gunung 

Perencanaan merupakan tahapan persiapan sebelum event diselenggarakan 

oleh suatu komunitas atau perusahaan. Dalam penyelenggaraan event Jambore 

Wanita & Gunung ada beberapa hal yang dilakukan komunitas  Wanita & 

Gunung yaitu : 

a. Analsis SWOT 

Pada tahap perencanaan yang pertama dilakukan adalah menentukan 

analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, threat). Event Jambore 

Wanita & Gunung ini merupakan event yang unik karena banyak 
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komunitas pendakian gunung hanya mementingkan perjalanannya saja 

tanpa memperhatikan keselamatan para pesertanya. Oleh karena itu, 

melihat situasi seperti komunitas Wanita & Gunung mengadakan suatu 

event yang fokus pada kegiatan kampanye tentang pendakian yang aman 

dan nyaman untuk para wanita khususnya yang saat ini banyak memiliki 

hobi mendaki gunung, namun pada kegiatan Jambore ini pria boleh 

mengikuti.  

Sedangkan kelemahan yang dimiliki oleh komunitas Wanita & 

Gunung tidak menjadi kendala yang berat dalam pelaksanaan event ini 

karena pihak komunitas Wanita & Gunung dapat mengatasinya dengan 

mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik itu dari teman-teman 

terdekat, sponsor dari perusahaan alat outdoor di Indonesia, komunitas-

komunitas pendaki serta dukungan dari para narasumber sehingga 

membuktikan bahwa event Jambore ini layak untuk diadakan. Dalam 

menghadapi ancaman, komunitas Wanita & Gunung telah menyiapkan 

alternatif ruangan lain yang dapat digunakan sebagai tempat untuk diskusi 

agar tetap berjalan dengan lancar.  

Menurut peneliti pada tahap ini sudah sesuai, karena komunitas 

Wanita & Gunung sebagai pihak penyelenggara sudah melakukan analisis 

SWOT yaitu analisis internal yang menitik beratkan pada kekuatan dan 

kelemahan dari event, serta analisis eksternal untuk mengamati semua 

gejala dari peluang dan ancaman. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

peluang untuk kedepannya atau kesuksesan event serta ancaman yang 
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harus diantisipasi. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Wibowo 

(2013:104) dengan melakukan analisis SWOT sebelum menyelenggarakan 

event, penyelenggara dapat memperkirakan suasana lingkungan disekitar 

event secara menyeluruh dan memberikan solusi untuk memperbaiki 

kekurangan yang terdeteksi sebelum melakukan tahapan-tahapan untuk 

penyelenggaraan. 

b. Menentukan Tema   

 Pemilihan nama atau tema sebuah event yang akan berlangsung juga 

akan mempengaruhi antusias banyak atau tidaknya peserta yang mengikuti 

kegiatan ini. Tema yang digunakan komunitas Wanita & Gunung dalam 

event Jambore Wanita & Gunung adalah “Kenapa mendaki gunung”. 

Berdasarkan analisis peneliti, Tema yang dipilih ini sudah sesuai untuk 

mewakili acara yang akan diselenggarakan karena dari tema inilah yang 

akan membuat peserta penasaran untuk mengetahui banyaknya jawaban 

dari para peserta sehingga dari banyaknya jawaban ini akan menjadi bahan 

sharing satu sama lain. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh 

Suseno (2009:46) nama atau tema dapat mempresentasikan apa yang ingin 

disampaikan oleh penyelenggara suatu acara. 

c. Menentukan Target Sasaran 

Target sasaran dari event Jambore adalah seluruh wanita dan pria 

usia 13-60 tahun yang memiliki ketertarikan dengan dunia pendakian serta 

mau diskusi dan berbagi pengalaman satu sama lain. komunitas Wanita & 

Gunung tidak memiliki target banyaknya peserta, berapapun peserta yang 



95 
 

hadir dalam event Jambore Wanita & Gunung akan tetap diselenggarakan, 

karena komunitas Wanita & Gunung mengharapkan peserta yang hadir 

dapat memahami pendakian yang aman dan nyaman sehingga dapat 

diterapkan dalam dunia pendakian.  

Berdasarkan analisis peneliti, tahap penentuan target sasaran sudah 

sesuai berdasarkan dari banyaknya penggemar kegiatan mendaki gunung 

yang ingin diskusi tentang pendakian yang aman dan nyaman. Hal ini 

sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ardiansyah (2011:64) Terdapat dua 

kriteria dalam target sasaran yaitu demografis yang melakukan riset 

berdasarkan jenis kelamin, umur dan pekerjaan. Adapun yang kedua 

adalah psikografis yaitu melakukan riset dengan bertanya kepada calon 

peserta motivasi untuk melihat event dan memilih produk.  

d. Menentukan Waktu dan Tempat 

Setelah menentukan target sasaran, yang direncanakan selanjutnya 

adalah menentukan waktu dan tempat. Untuk waktu diselenggarakannya 

pada bulan Oktober, hal ini dipilih karena pada bulan Oktober bertepatan 

dengan hari sumpah pemuda tepatnya tanggal 29-30 Oktober 2016. Untuk 

lokasi Jambore Wanita & Gunung tahun 2016 dipilih di Yogyakarta 

tepatnya di Bumi Perkemahan Candi Prambanan.  

Berdasarkan analisis peneliti, pemilihan waktu dan tempat di 

Yogyakarta merupakan strategi yang bagus, waktu yang dipilih juga 

bertepatan dengan weekend sehingga untuk peserta yang ingin ikut, tidak 

terganggu dengan kegiatan sekolah maupun kerja. Sedangkan mengingat 
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Yogyakarta merupakan salah satu kota yang memiliki lokasi strategis yang 

berada di Pulau Jawa sehingga untuk para peserta baik dari luar Pulau 

Jawa maupun yang dari Pulau Jawa akan lebih mudah untuk menuju 

lokasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan Suseno (2009:46) penentuan lokai 

akan ikut menentukan berapa banyaknya pengunjung atau penonton yang 

datang, selain itu lokasi penyelenggaraan event mempengaruhi atmosfer 

suasana pertunjukan untuk mempengaruhi emosi penonton. 

e. Menentukan Anggaran Biaya 

Anggaran biaya yang dibuat oleh komunitas Wanita & Gunung 

merupakan hasil pertimbangan dari beberapa kebutuhan yang diperlukan 

peserta selama kegiatan berlangsung. Mulai dari makan selama kegiatan, 

atribut kegiatan, tiket masuk bumi perkemahan Candi Prambanan, tiket 

Masuk Candi Prambanan, tempat istirahat para peserta. Menurut analisis 

peneliti komunitas Wanita & Gunung memiliki rancangan anggaran yang 

bersifat tertutup karena mereka tidak memperjelas biaya untuk 

keseluruhan event. Padahal rancangan anggaran menjadi sangat penting 

untuk mengetahui seberapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk 

menjalankan event yang telah kita rencanakan 

f. Strategi untuk mencapai Sasaran  

Komunitas Wanita & Gunung menggunakan beberapa strategi 

dalam mencapai sasaran, staregi yang pertama adalah membentuk tim 

panitia. Panitia disini dipilih dari anggota komunitas dan orang-orang 

terdekat yang sering mengikuti kegiatan komunitas Wanita & Gunung. 



97 
 

Untuk membentuk tim atau panitia yang solid dan loyal pada event 

Jambore dibutuhkan panitia yang saling memahami satu sama lain, 

menghilangkan egois sehingga jika terjadi masalah dapat segera 

diselesaikan dan tidak merambat menjadi masalah yang besar yang 

berdampak buruk pada event.  

Strategi selanjutnya adalah mendatangkan beberapa narasumber 

yang cukup terpercaya didalam dunia pendakian sehingga mampu 

memberikan materi dengan baik. Strategi yang terakhir adalah dalam hal 

promosi. Dalam hal promosi, komunitas Wanita & Gunung sudah 

menggunakan media yang sesuai seperti media sosial.  

Menurut analisis peneliti, perkembangan zaman membuat 

komunitas Wanita & Gunung selalu ikut berkembang. Hal tersebut 

terbukti dengan promosi yang efektif menggunakan media sosial yang saat 

ini sedang trend. Strategi yang digunakan sudah baik, mengingat waktu 

pelaksanaan promosi seperti media sosial ( Instagram, twitter dan 

Facebook ) di unggah setiap hari guna tersebarluasnya informasi. 

Komunitas Wanita & Gunung juga mendapatkan bantuan dari beberapa 

pihak agar informasi event Jambore lebih cepat tersebar. Hal tersebut 

menurut peneliti merupakan bentuk strategi agar meningkatkan kesadaran 

akan pentingnya pendakian yang aman dan nyaman.  
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1. Pelaksanaan event Jambore Wanita & Gunung 

Setelah semua perencanaan dilalui, tahap selanjutnya adalah 

menuangkan rencana kedalam pelaksanaan event. Dalam sebuah 

perencanaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan baik dalam hal 

periksa persiapan.  

a. Memeriksa persiapan  

Sebelum event Jambore ini dilaksanakan, pihak panitia 

telah melakukan pengecekan pada bagian-bagian yang dibutuhkan 

seperti pada bagian konsumsi. Pihak komunitas Wanita & Gunung 

telah memeriksa kembali konsumsi yang dibutuhkan selama 

berlangsungnya event Jambore Wanita & Gunung. Selain 

konsumsi, komunitas Wanita & Gunung juga telah memastikan 

kehadiran hiburan diatas panggung seperti perfomance musik 

untuk menghibur para peserta. Menurut analisis peneliti, komunitas 

Wanita & Gunung telah menyiapkan event ini dengan baik hal ini 

dibuktikan sebelum berjalannya event ini, komunitas Wanita & 

Gunung telah memastikan semua persiapan yang dibutuhkan telah 

terpenuhi dengan baik.  

b. Mengkonfirmasi Setiap Pihak yang Terlibat 

Setelah memastikan semua persiapan dengan baik, langkah 

selanjutnya adalah konfirmasi setiap pihak yang terlibat. sebuah 

event akan berjalan dengan baik jika adda peserta dan narasumber 

pengisi acara. Jika salah satu tidak ada maka event tersebut tidak 
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dapat dilaksanakan. Dalam hal ini pihak komunitas Wanita & 

Gunung mengkonfirmasi kehadiran peserta dan juga narasumber. 

Untuk peserta, komunitas Wanita & Gunung melakukan registrasi 

ulang untuk paraa peserta yang mengikuti kegiatan ini. Hal ini 

dilakukan agar jelas siapa saja peserta yang hadir dan yang tidak 

hadir.  

Setelah semua peserta dipastikan hadir, yang selanjutnya 

mereka lakukan adalah konfirmasi kehadiran narasumber. Karena 

narasumber inilah yang akan mengisi jalannya acara. Untuk event 

Jambore Wanita & Gunung ada beberapa narasumber yang di 

undang diantaranya ada Marmounc, Srikandi Mapagama, APGI, 

dan Hitec Indonesia. Namun karena kurangnnya informasi yang 

jelas dari pihak panitia maka ada salah satu narasumber yang 

seharusnya mengisi acara dihari pertama hadir pada hari kedua.  

Menurut analisis peneliti menemukan bahwa koordinasi 

antara panitia dan narasumber kurang baik. Seharusnya dalam 

pelaksanaan sesuai dengan rundown acara yang telah 

direncanakan, dari ketidak sesuai rundown acara inilah membuat 

peserta menjadi bingung. Namun komunitas Wanita & Gunung 

dapat mengatasi kendala-kendala atau masalah yang terjadi saat 

pelaksanaan dengan mengisi narasumber lain yang telah hadir 

terlebih. Seperti yang dikatakan oleh Noor (2009:196) salah satu 
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bagian penting dalam penyelenggaraan event yang sukses adalah 

adanya resiko yang dapat dikelola dengan baik.  

c. Memeriksa Ketersediaan dan Kesiapan Pakai Setiap Fasilitas yang 

dibutuhkan 

Fasilitas menjadi hal yang sangat penting diperhatikan, 

karena event ini merupakan event yang cukup besar, maka fasilitas 

yang disediakan juga haruslah memadai dan memenuhi standar 

yang baik sehingga para peserta akan merasa nyaman. Dalam event 

Jambore ini, komunitas telah memilih lokasi yang sudah memiliki 

fasilitas yang cukup baik seperti toilet yang cukup banyak, 

mushola untuk tempat beribadah, kolam pemancingan, 

pemandangan Candi Prambanan yang cukup indah.  

Menurut analisis peneliti, komunitas Wanita & Gunung 

telah melakukan pemeriksaan ketersedian fasilitas yang ada. 

Mengingat event ini diikuti oleh banyak orang wanita dan pria jadi 

toilet yang disediakan juga cukup banyak dan terpisah antara 

wanita dan pria sehingga untuk para peserta akan merasa nyaman. 

d. Memeriksa Media yang Meliput Kegiatan 

Media menjadi hal yang sangat penting dalam 

mempublikasikan sebuah event. Publikasi ini bisa menggunakan 

media cetak maupun elektronik dengan mengirimkan press release, 

melakukan konferensi pers, liputan khusus maupun wawancara 

eksklusif. Pada event Jambore Wanita & Gunung ini, komunitas  
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telah mendapatkan bantuan dari media Wartapala Indonesia yang 

akan meliput seluruh rangkaian acara sampai selesai.  

Menurut analisis peneliti, apa yang dilakukan oleh 

komunitas Wanita & Gunung telah baik dengan bekerja sama 

dengan salah satu media massa mengingat pentingnya sebuah 

publikasi dari sebuah event. Menurut Hoyle (2006:15)  untuk 

mendukung keberhasilan sebuah penyelenggaraan event 

dibutuhkan peranan media massa, baik cetak maupun elektronik. 

Hal ini dikarenakan media massa memiliki jangkauan yang luas 

terhadap masyarakat. Selain itu, media massa juga memiliki nilai 

lebih karena hasil publisitas yang diterbitkan oleh media massa 

bersifat netral, sehingga masyarakat akan lebih tertarik untuk 

memahami manfaat penyelenggaraan suatu event 

e. Memeriksa Sponsorship 

Sponsor memiliki peran penting dalam penyelenggaraan 

event, sponsor bisa berupa perusahaan, lembaga, instansi yang 

memiliki kepentingan pada event tersebut. Sponsor akan diperoleh 

bila gagasan atau ide dalam event yang ditawarkan kepada sponsor 

memiliki daya tarik untuk menciptakan peluang publikasi dan 

promosi serta pencitraan pada pihak sponsor tersebut. Dalam 

sponsorship perlu adanya kepercayaan dari kedua belah pihak yaitu 

antara pihak yang memberikan sponsor kepada pihak 

penyelenggara kegiatan.  
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Dalam hal ini komunitas Wanita & Gunung untuk 

mendapatkan bantuan dari sponsor mereka melakukannya dengan 

mengajukan proposal dibeberapa perusahaan alat outdoor yang 

kemudian mereka mempresentasikan isi dari proposal itu hingga 

akhirnya mendapatkan bantuan berupa barang-barang outdoor 

seperti carrier, daypag, tenda, sepatu trekking, hammock, sleping 

pad, botol minum, kaos, kemeja, dan topi.  

Menurut analisis peneliti pihak komunitas Wanita & 

Gunung telah memastikan bahwa bantuan dari pihak sponsor telah 

siap dan dapat dibagikan kepada seluruh peserta dalam bentuk 

doorprize ditiap-tiap jeda acara sehingga menambah semangat 

peserta untuk mengikuti rangkaian acara. Hal ini sesuai yang 

dikatakan oleh Ruslan (2007:231) melaksanakan acara atau 

kegiatan khusus merupakan salah satu cara untuk menarik 

perhatian dari masyarakat terhadap perusahaan atau produk yang 

akan ditampilkan melalui aktifitas spesial event itu sendiri.  

f. Memeriksa Kondisi Panggung   

Selanjutnya dalam pelaksanaan pihak panitia harus 

memeriksa kondisi panggung baik dalam hal dekorasi, kekuatan 

panggung dan listrik. Dalam event Jambore wanita & Gunung ini, 

komunitas Wanita & Gunung membuat panggung yang cukup 

sederhana. Hal ini dilakukan karena kebanyakan rangkaian 

acaranya  di laksanakan di joglo bukan di atas panggung. Menurut 
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analisis peneliti, komunitas Wanita & Gunung tidak menjadikan 

panggung sebagai tempat acara utama karena menghindari cuaca 

yang tidak menentu yang sewaktu-waktu bisa panas maupun hujan. 

Hal ini.  

 

Setelah semua persiapan diperiksa kembali, seluruh panitia 

penyelenggara mewujudkan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. 

pembukaan yang dilakukan oleh pembawa acara atau MC yang diisi 

dengan game untuk penambah semangat para peserta, kemudian sambutan 

dari ketua pelaksanan yang dilanjutkan dengan peresmian pembukaan 

event. Setelah event resmi dibuka, para peserta beristirahat makan siang 

dan dilanjutkan menyaksikan penampilan tarian Gambyong tarian khas 

Yogyakarta. Narasumber yang dipilih oleh panitia adalah komunitas 

Wanita & Gunung itu sendiri, Marmounc (Merbabu Mountaineer Club), 

Hitec Indonesia, APGI (asosiasi pemandu gunung Indonesia), dan srikandi 

Mapagama UGM.  

Diskusi pertama dibuka oleh komunitas Wanita & Gunung yang 

menjelaskan tentang profil komunitas serta menjelaskan tentang tujuan 

dari diadakannya event Jambore Wanita & Gunung. Diskusi selanjutnya 

bersama Marmounc (Merbabu Mountaineer Club) yang bercerita dan 

berbagi pengalaman tentang kondisi hutan saat ini yang cukup 

memprihatinkan dengan makin banyaknya pendaki malah merusak hutan 

hal ini disebabkan sebagian besar pendaki belum memahami makna 
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pendakian itu sendiri.  Selanjutnya adalah diskusi bersama Srikandi 

Mapagama UGM yang berbagi pengalaman tentang pendakian mereka 

kesalah satu puncak tertinggi di Dunia. Hal ini membuktikan bahwa 

wanita juga mampu berprestasi di dalam dunia pendakian. Peserta juga 

diajak berinteraksi dalam tanya jawab kepada narasumber. Diskusi peserta 

dan dilanjutkan dengan pemutaran film dan api unggun.  

Pelaksanaan hari kedua pada tanggal 29 Oktober 2016 acara 

hampir sama dengan hari pertama, perbedaannya adalah narasumber dan 

materi yang disampaikan. Pada hari kedua ini diisi dengan diskusi bersama 

Hitec Indonesia yang berbagi informasi tentang pemilihan sepatu yang 

baik untuk wanita dalam berkegiatan di alam bebas. Sharing selanjutnya 

dari APGI (Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia) yang memberikan 

materi tentang pentingnya memiliki sertifikasi untuk menjadi pemandu 

gunung agar nantinya ketika menemani orang lain ke gunung sudah 

mengetahui apa saja yang perlu disiapkan agar tidak terjadi hal-hal yang 

tidak diinginkan. 

Pada pelaksanaan event Jambore banyak wanita dan pria yang ikut 

serta dalam event tersebut. Sesuai yang dikatakan oleh Kennedy dalam 

Kuncoro (2014:750) event didefinisikan sebagai suatu kurun waktu 

kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi dengan mendatangkan 

orang-orang kesuatu tempat agar mereka memperoleh informasi atau 

pengalaman penting serta tujuan lain yang diharapkan oleh penyelenggara. 

Analisis yang peneliti dapatkan adalah peserta sesuai dengan target 
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sasaran, dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya para peserta 

bisa memahami isi dari materi, akan tetapi ada kendala saat sebelum 

pelaksanaan diskusi dan juga kurangnya koordinasi antara pihak sound 

system membuat sesekali acara terkendala dengan suara mic.  

  

2. Evaluasi event Jambore Wanita & Gunung 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap evaluasi yaitu mengumpulkann 

informasi, data terkait event yang telah dilaksanakan. Hal tersebut 

dilakukan dengan cara rapat terbuka yang berkaitan dengan event Jambore 

komunitas Wanita & Gunung dalam mengkampanyekan pendakian aman 

dan nyaman. Hasil dari evaluasi melihat indikator keberhasilan event 

jambore Wanita & Gunung diantaranya adalah banyaknya peserta yang 

hadir dalam acara Jambore, terlaksananya kegiatan-kegiatan yang telah 

disusun sesui dengan yang direncanakan serta tidak adanya masalah yang 

cukup serius saat event berlangsung.  

Menurut analisis peneliti, komunitas Wanita & Gunung dalam 

mengevaluasi event Jambore Wanita & Gunung ini dengan menggunakan 

post event evaluation yaitu evaluasi yang ditujukan untuk menilai hasil 

akhir pelaksanaan event dan bagaimana cara mengembangkan event. 

Dalam evaluasi ini, komunitas Wanita & Gunung melihat bahwa indikator 

keberhasilan dari event yang mereka selenggarakan adalah banyaknya 

peserta yang ikut sehingga pesan yang ingin mereka sampaikan dapat 

dipahami dan diterapkan dalam dunia pendakian serta terlaksananya 
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semua rangkaian kegiatan walaupun ada beberapa hal yang menjadi 

kendala namun mereka dapat mengatasinya dengan baik.  

 


