
Interview Guide 

Perencanaan  

1. Perencanaan apa saja yang dilakukan oleh Komunitas Wanita & Gunung 

dalam event Jambore Wanita & Gunung tahun 2016? 

2. Bagaimana Komunitas Wanita & Gunung dalam menentukan SWOT pada 

event Jambore Wanita & Gunung tahun 2016? 

3. Hal apa saja yang menjadi dasar serta alasan komunitas Wanita & Gunung 

dalam menentukan tema Jambore yang menarik minat peserta? 

4. Bagaimana cara memilih waktu dan tempat dalam event Jambore Wanita & 

Gunung tahun 2016? 

5. Bagaimana komunitas Wanita & Gunung dalam menyusun strategi untuk 

mencapai tujuan? 

6. Bagaimana cara komunitas Wanita & Gunung menetapkan anggaran biaya 

untuk event jambore? 

7. Bagaimana komunitas Wanita & Gunung dalam membentuk tim pelaksana 

atau panitia untuk penyelenggaraan event Jambore? 

8. Media apa yang digunakan untuk mempromosikan event Jambore Wanita & 

Gunung tahun 2016? 

9. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempromosikan event Jambore 

tahun 2016? 



10. Bagaimana komunitas Wanita & Gunung dalam menentukan target peserta 

event Jambore Wanita & Gunung tahun 2016? 

 

Pelaksanaan  

1. Apa yang dilakukan komunitas wanita & gunung dalam memeriksa persiapan 

dalam setiap kegiatan? 

2. Apakah komunitas wanita & gunung melakukan konfirmasi terlebih dahulu 

pada pihak-pihak yang terlibat? 

3. Apakah komunitas wanita & gunung telah memeriksa fasilitas yang 

dibutuhkan? 

4. Adakah media yang meliput kegiatan jambore? 

5. Siapa saja sponsor yang membantu? 

6. Bagaimana kondisi panggung untuk tempat jalannya acara?  

7. Faktor pendukung seperti apa yang dihadapi oleh komunitas Wanita & 

Gunung dalam pelaksnaan event jambore? 

8. Faktor penghambat seperti apa yang dihadapi oleh komunitas Wanita & 

Gunung pada event Jambore Wanita & Gunung tahun 2016? 

Evaluasi  

1. Bagaimana komunitas Wanita & Gunung dalam menentukan indikator 

keberhasilan event Jambore Wanita & Gunung? 



2. Bagaimana evaluasi terhadap proses pelaksanaan yang telah diterapkan oleh 

komunitas Wanita & Gunung? 

Peserta  

1. Bagaimana tanggapan anda tentang tema, konsep, acara jambore Wanita & 

Gunung tahun 2016? 

2. Mengapa anda tertarik untuk menjadi peserta pada event jamboree Wanita & 

Gunung tahun 2016? 

3. Apa manfaat yang anda dapatkan setelah mengikuti event Jambore Wanita & 

Gunung tahun 2016? 

4. Pesan atau masukan apa yang ingin anda sampaikan tentang event jambore 

Wanita & Gunung tahun 2016? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wawancara 1 

Nama / Jabatan  : Rika Masda / salah satu pendiri komunitas Wanita & Gunung 

 

Interview Guide 

 

Perencanaan  

1. Perencanaan apa saja yang dilakukan oleh Komunitas Wanita & Gunung 

dalam event Jambore Wanita & Gunung tahun 2016? 

Seperti program-program kegiatan lainnya, pertama kali yang kami lakukan 

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 mau 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 mengadakan  recruitment 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 ini. 

2. Bagaimana Komunitas Wanita & Gunung dalam menentukan SWOT pada 

event Jambore Wanita & Gunung tahun 2016? 

a. Kekeuatan: 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.  

b. Kelemahan: untuk kelemahannya 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. 

c. Peluang: 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 Outdoor yang telah lama bergelut pada kegiatan di alam bebas. 

Dengan banyaknya dukungan dan 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 mjuga membantu tenaga agar kegiatan 

jamboree ini dapat berjalan dengan lancar. 

d. Ancaman: Event ini kan diadakan diluar ruangan maka ancaman yang 

paling kami takutkan adalah perubahan cuaca, kebetulan juga kegiatan ini 

diadakan bertepatan dengan musim hujan. 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.  

 

3. Hal apa saja yang menjadi dasar serta alasan komunitas Wanita & Gunung 

dalam menentukan tema Jambore yang menarik minat peserta? 

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. 

 

4. Bagaimana cara memilih waktu dan tempat dalam event Jambore Wanita & 

Gunung tahun 2016? 

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 bertepatan dengan hari 

Sumpah Pemuda jadi kami ingin sekalian merayakannya.  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. 

 

5. Bagaimana komunitas Wanita & Gunung dalam menyusun strategi untuk 

mencapai tujuan? 

Kalau untuk menyusun strategi agar tujuan ini tercapai, 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. 

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. 

 

6. Bagaimana cara komunitas Wanita & Gunung menetapkan anggaran biaya 

untuk event jambore? 

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 keuntungan sedikitpun dari kegiatan 

ini, disini juga kami tidak akan membedakan antara peserta maupun panitia 

Karena prinsipnya kita sama satu sama lain.  

 

7. Bagaimana komunitas Wanita & Gunung dalam membentuk tim pelaksana 

atau panitia untuk penyelenggaraan event Jambore? 



Untuk panitia kami membentuknya dengan mengadakan rapat anggota 

terdahulu. Kemudia dari rapat tersebut diputuskan untuk membuka volunteer 

yang berasal dari teman-teman terdekat dari anggota Wanita & Gunung itu 

sendiri. Mereka yang dipilih ini sebelumnya juga sudah pernah bergabung 

dalam berbagai kegiatan yang komunitas kami adakan, jadi akan lebih mudah 

mengarahkannya Karena mereka ini orang-orang yang sudah terbiasa dan tau 

tentang komunitas ini sendiri. 

 

8. Media apa yang digunakan untuk mempromosikan event Jambore Wanita & 

Gunung tahun 2016? 

Media yang kami pilih adalah dengan menggunakan media sosial, Karena 

menurut kami saat ini hamper semua orang telah memiliki media sosial jadi 

kami pilihlah media sosial ini sebagai media promosinya. Untuk Komunitas 

Wanita & Gunung sendiri menggunakan Instagram d Twitter sebagai media 

promosi Karena menurut kami 2 media sosial ini memiliki peminat yang 

cukup banyak dibandingkan media sosial lainnya. 

 

9. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempromosikan event Jambore 

tahun 2016? 

Untuk lama waktunya kami melakukan persiapan dan promosi ini selama 3 

bulan. 

 

10. Bagaimana komunitas Wanita & Gunung dalam menentukan target peserta 

event Jambore Wanita & Gunung tahun 2016? 

Seperti tujuan utama komunitas ini yang ingin bertemu dengan orang-orng 

dari mana saja yang memiliki visi dan misi yang sama tentang keselamatan 

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. 

 

Pelaksanaan  

1. Persiapan apa saja yang disiapkan sebelum acara berlangsung? 

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. 

 

2. Apakah pihak komunitas wanita & gunung melakukan rekonfirmasi pada 

pihak yang terlibat? 

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. 

 

3. Apakah pihak komunitas telah memeriksa fasilitias yang dibutuhkan? 

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. 

 

4. Apakah ada media yang meliput? Media apa? 

Untuk media kami mendapatkan bantuan dari Wartapala Indonesia yang 

sudah bersedia untuk meliput jalannya kegiatan hingga akhir acara. 

 

5. Siapa saja sponsor yang membantu? 

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 

 

6. Bagaimana kondisi panggung? 

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 peserta. 

 

7. Faktor pendukung seperti apa yang dihadapi oleh komunitas Wanita & 

Gunung dalam pelaksnaan event jambore? 

Faktor pendukung pada event ini adalah banyaknya dukungan dari berbagai 

sponsor hal ini membuktikan bahwa event ini memang layak untuk diadakan. 

Selain itu juga banyaknya dukungan dari anggota-anggota Wanita & Gunung 



yang dengan rela tanpa dibayar sedikitpun untuk membantu mensukseskan 

event Jambore Wanita & Gunung yang diadakan di Jogja. 

 

8. Faktor penghambat seperti apa yang dihadapi oleh komunitas Wanita & 

Gunung pada event Jambore Wanita & Gunung tahun 2016? 

Untuk faktor penghambat sendiri tidak banyak hanya saja ada salah satu 

narasumber yang terlambat hadir sehingga mengubah susunan acara yang 

awalnya telah disiapkan dengan matang malah sedikit bergeser dari yang di 

tetapkan.  

 

 

Evaluasi  

3. Bagaimana komunitas Wanita & Gunung dalam menentukan indicator 

keberhasilan event Jambore 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 

bertnaya ataupun sharing dan berbagi pengalaman dengan yang lain.  

 

4. Bagaimana evaluasi terhadap proses pelaksanaan yang telah diterapkan oleh 

komunitas Wanita & Gunung? 

Untuk proses evaluasi sendiri kami mengadakan rapat terbuka bersama para 

anggota dan seluruh panitia untuk membahas apa saja yang menjadi kendala 

pada kegiatan event Jambore kemarin. Yang menjai PR untuk kami disini 

adalah bagaimana agar para peserta merasa nyaman terhadap keterlambatan 

kehadiran narasumber. Selain itu juga pemilihan waktu yang tepat contohnya 

untuk kegiatan api unggun sendiri tidak banyak peserta yang mengikuti hal ini 

dikarenakan waktu yang terlalu malam sehingga membuat para peserta lebih 

memilih tidur setelah seharian mengikuti kegiatan Jambore. Kami harapkan 

untuk kedepannya akan lebih diperhatikan lagi sehingga event jamboree untuk 

tahun depan lebih baik lagi.  



Wawancara 2  

Nama / Jabatan : Hera Herdiyanti / panitia pelaksana event Jambore Wanita & 

Gunung 

 

Interview Guide 

 

Perencanaan  

1. Perencanaan apa saja yang dilakukan oleh Komunitas Wanita & Gunung 

dalam event Jambore Wanita & Gunung tahun 2016? 

Yang pertama kali kami lakukan adalah menentukan waktu pelaksanaan 

event jambore. Setelah waktu ditentukan, kita memilih tema apa yang kita 

ambil. Kebetulan pada event kali ini kita mengambil tema “kenapa mau 

mendaki gunung?”. Sebuah pertanyaan yang memiliki berjuta jawaban. 

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. 

 

2. Bagaimana Komunitas Wanita & Gunung dalam menentukan SWOT pada 

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. 

kelemahan yang kami alami pada event jamboree Wanita & Gunung adalah 

diundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan, yang awalnya bulan Juni 2016 

karna berhubung masih bulan suci Ramadhan jadi diundur bulan oktober 

2016. Sehingga mempengaruhi jumlah peserta yang Akan hadir. 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. 

  

3. Hal apa saja yang menjadi dasar serta alasan komunitas Wanita & Gunung 

dalam menentukan tema Jambore yang menarik minat peserta? 

Tema inikami bentuk dari hasil rapat, kita pilih tema kenapa kamu mendaki 

gunung? Ini karena kami melihat bahwa saat ini banyak yang beranggapan 

niak gunung itu hanya untuk ajang pengakuan diri bahwa mereka hebat tetapi 

banyak sekali manfaat yang bakal kita dapatkan dari naik gunung ini.  



 

4. Bagaimana cara memilih waktu dan tempat dalam event Jambore Wanita & 

Gunung tahun 2016? 

Kita memilih Jogja sebagai tempat terselenggaranya event ini Karena 

beberapa alasan yaitu pertama Jogja merupakan salah satu kota 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 mendaki bersama. 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 

 

5. Bagaimana komunitas Wanita & Gunung dalam menyusun strategi publikasi 

untuk mencapai tujuan? 

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. 

 

6. Bagaimana cara komunitas Wanita & Gunung menetapkan anggaran biaya 

untuk event jambore? 

Berbicara anggaran kami menetapkannya biayanya sebesar Rp. 200.000 

untuk tiap peserta. Dari uang inilah nantinya kami gunakan untuk 

mempersiapkan semua yang diperlukan oleh peserta mulai dari atribut 

kegiatan, tenda untuk istirahat peserta, makan selama kegiatan, obat-

obatan, tiket masuk candi Prambanan, dan biaya sewa lokasi kegitan. 

Bukan hanya peserta yang di tarikin biaya, tetapi semua orang yang 

terlibat dalam acara ini akan di kenakan biaya kecuali para bintang tamu 

yang datang.  

 

7. Bagaimana komunitas Wanita & Gunung dalam membentuk tim pelaksana 

atau panitia untuk penyelenggaraan event Jambore? 

Tim panitia ini kami bentuk dari anggota-anggota Wanita & Gunung yang 

tersebar di seluruh Nusantara ditambah dengan para volunteer dari teman-



teman terdekat anggota Wanita & Gunung yang sebelumnya pernah 

mengikuti kegiatan-kegiatan kami. 

 

8. Media apa yang digunakan untuk mempromosikan event Jambore Wanita & 

Gunung tahun 2016? 

media yang kita gunakan adalah dengan media sosial yaitu Instagram dan 

twitter Karena menurut kami Instagram dan twitter memiliki banyak 

peminat. Kita juga dibantu oleh komunitas-komunitas lainnya yang 

mempromosikan jamboree ini lewat sosial media mereka 

 

9. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempromosikan event Jambore 

tahun 2016? 

Untuk waktu promosi dan persiapkannya sendiri kami memerlukan waktu 

3 bulan 

 

10. Bagaimana komunitas Wanita & Gunung dalam menentukan target peserta 

event Jambore Wanita & Gunung tahun 2016? 

Target sih kita mencari orang-orang yang memiliki ketertarikan dengan 

dunia pendakian jadi kita gak menargetkan itu tua atau masih muda, lelaki 

atau wanita. Kita mengharapkan semua yang peduli dan mau berbagi 

dengan kami untuk mengikuti acara ini. 

 

Pelaksanaan  

1. Faktor pendukung seperti apa yang dihadapi oleh komunitas Wanita & 

Gunung dalam pelaksanaan event jambore? 

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. 

 

2. Faktor penghambat seperti apa yang dihadapi oleh komunitas Wanita & 

Gunung dalam pelaksanaan event jambore? 

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 hal ini membantu 

untuk sejenak mengulur waktu sekaligus menunggu kehadiran dari 

narasumber. 

 

Evaluasi 

1. Bagaimana komunitas Wanita & Gunung dalam menentukan indikator 

keberhasilan event Jambore Wanita & Gunung? 

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. 

  

2. Bagaimana evaluasi terhadap proses pelaksanaan yang telah diterapkan 

oleh komunitas Wanita & Gunung? 

Evalusinya kita harus lebih memperhatikan kemungkinan-kemungkinan 

yang akan terjadi seperti yang kemarin ada bintang tamu yang terlambat 

datang sehingga mengulur waktu jadi untuk mengisi waktu menunggu itu 

kita membuat sebuah acara lain, untungnya kemarin salah salah satu 

panitia berinisiatif untuk membagikan doorprize padahal itu belum 

waktunya. Semoga untuk jamboree tahun depan bisa lebih baik lagi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wawancara 3 

Nama  : Restu / peserta  

 

Interview Guide 

 

1. Bagaimana tanggapan anda tentang tema, konsep, acara jamboree Wanita & 

Gunung tahun 2016? 

Menurut saya event ini menarik, masih jarang ada komunitas- komunitas yang 

mementingkan edukasi tentang keselamatan digunung dari pada naik 

gunungnya sendiri. Untuk temanya cukup menarik karena dari pertanyaan itu 

akhirnya saya sadar sebenarnya alasan saya naik gunung itu untuk apa.  

 

2. Mengapa anda tertarik untuk menjadi peserta pada event jamboree Wanita & 

Gunung tahun 2016? 

Awalnya saya iseng liat infonya di Instagram kebetulan saya salah satu 

followersnya, berhubung saya juga ingin main ke Jogja jadilah saya sekalian 

aja ikutan kegiatan ini dulu. 

 

3. Apa manfaat yang anda dapatkan setelah mengikuti event Jambore Wanita & 

Gunung tahun 2016? 

Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan diataranya saya menjadi tau 

bahwa banyak sekali yang harus disiapkan ketika sebelum mendaki gunung 

bahkan memerlukan waktu hingga berbulan-bulan. Jadi perlajaran yang 

sangat penting buat saya karena saya emang anaknya suka kalo dadakan 

kalua naik gunung dan ternyata itu tidak baik.  

 

4. Pesan atau masukan apa yang ingin anda sampaikan tentang event jambore 

Wanita & Gunung tahun 2016? 

Pesannya semoga komunitas ini maju terus biar makin banyak yang sadar 

tentang pentingnya keselematan digunung. pesannya untuk pihak panitia 

lebih memperhatikan suara suara mic yang sering terjadi soalnya menggaggu 

waktu kegiatan sharing 

  

 

 

 

 

 

 



Wawancara 4 

Nama  : Dian / peserta  

 

Interview Guide 

 

1. Bagaimana tanggapan anda tentang tema, konsep, acara jamboree Wanita & 

Gunung tahun 2016? 

Untuk tema dan konsepnya menurut saya menarik sekali karena menurut 

saya masih sedikit komunitas-komunitas yang peduli tentang kecelakaan 

digunung yang biasanya penyebabnya adalah diri kita sendiri yang udah lalai 

mempersiapkan itu semua 

 

2. Mengapa anda tertarik untuk menjadi peserta pada event jamboree Wanita & 

Gunung tahun 2016? 

Alasan saya ikut kegiatan ini karena saya mendapatkan tugas dari komunitas 

di kampus yang saya ikuti untuk melihat bagaimana hal-hal yang harus 

dipertimbangkan ketika mendaki gunung. Kebetulan juga komunitas yang 

saya ikuti ini cukup baru jadi masih perlu mndapatkan referensi dari 

komunitas-komunitas lainnya 

 

3. Apa manfaat yang anda dapatkan setelah mengikuti event Jambore Wanita & 

Gunung tahun 2016? 

Pastinya mendapat banyak teman dari berbagai daerah, awalnya saya tidak 

menyangka bakalan beragam daerah yang datang tapi ini dari barat ketimur 

ada.  

 

4. Pesan atau masukan apa yang ingin anda sampaikan tentang event jambore 

Wanita & Gunung tahun 2016? 

Pesannya tetap menjadi komunitas yang menginspirasi untuk kita-kita 

khususnya para wanita yang suka lupa untuk melakukan persiapan ketika 

mendaki gunung. Pesannya agar rundown acaranya diperbaiki yang harusnya 

jadwal narasumber Srikandi Mapagama diakhir acara, in malah menjadi 

pembuka acara. 

 

 

 



 

 

 

 

 


