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LAMPIRAN I 

FORM WAWANCARA DAN OBSERVASI 
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PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA 

FORM WAWANCARA TUGAS AKHIR 

 

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN OBJEK 

WISATA AIR TERJUN WAY LALAAN 

(Studi Kasus: Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung 

Timur,Kabupaten Tanggamus) 

Pengantar  

Form wawancara ini berisi beberapa pertanyaan terkait dengan judul 

penelitian tugas akhir PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM 

PENGEMBANGAN OBJEK WISATA AIR TERJUN WAY LALAAN (Studi 

Kasus: Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur,Kabupaten 

Tanggamus). Perkenalkan saya Ranie Try Mareta sebagai peneliti mahasiswa 

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sumatera. 

Penelitian ini dilakukan sebagai syarat menyelesaikan program sarjana strata satu 

Perencanaan Wilayah dan Kota. 

Dengan ini peneliti sampaikan form wawancara sebagai instrumen dalam 

kegiatan penelitian yang berisi beberapa pertanyaan yang mencakup kebutuhan 

dalam penelitiain. Peneliti meminta izin untuk mengambil rekaman pada saat 

wawancara berlangsung dan dapat dipastikan data pribadi dan data yang diberikan 

Bapak/Ibu/Saudara hanya digunakan untuk kepentingan akademik saja. Besar 

harapan apabila Bapak/Ibu/Saudara berkenan memberikan informasi yang 

sebenarnya sesuai dengan pertanyaan yang telah peneliti ajukan, akhir kata peneliti 

ucapkan terimakasih.  
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Lokasi:   : 

Tanggal dan Waktu   : 

Nama Narasumber  : 

Profesi/ Pendidikan Terakhir : 

No. Telp Narasumber  : 

Form Wawancara Pengelola Air Terjun Way Lalaan:  

Berikut lembar pertanyaan wawancara yang menjadi bahan untuk penelitian yang 

dilakukan. Pertanyaan ini digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pengembangan objek wisata air terjun way lalaan di Pekon 

Kampung Baru. 

1. Pemerintah tingkat kecamatan atau desa memberikan informasi terkait 

sosialisasi tentang maksud dan tujuan pengembangan objek wisata air terjun 

way lalaan? Adakah program pengembangan objek wisata tersebut? Kalau 

ada, apa saja programnya?  

2. Dalam sebuah rapat atau pertemuan, apakah semua masyarakat diundang 

atau hanya perwakilan saja? 

3. Bagaimana cara untuk mengajak masyarakat untuk bekerjasama dalam 

melaksanakan program pengembangan objek wisata air terjun way lalaan?  

4. Dalam sebuah rapat atau pertemuan, apakah masyarakat dizinkan 

menyampaikan pendapat?  

5. Apakah pendapat masyarakat berpengaruh dalam pengambilan keputusan 

untuk pengembangan objek wisata air terjun way lalaan? 
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Lokasi:   : 

Tanggal dan Waktu   : 

Nama Narasumber  : 

Profesi/ Pendidikan Terakhir : 

No. Telp Narasumber  : 

Form Wawancara Masyarakat di Pekon Kampung Baru: 

Berikut lembar pertanyaan wawancara yang menjadi bahan untuk penelitian yang 

dilakukan. Pertanyaan ini digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pengembangan objek wisata air terjun way lalaan di Pekon 

Kampung Baru. 

A. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan objek wisata air 

terjun way lalaan 

1. Pernahkah pemerintah tingkat kecamatan atau desa memberikan 

sosialisasi terkait maksud dan tujuan pengembangan objek wisata 

air terjun way lalaan? Apakah masyarakat diberikan informasi 

terkait pengembangan objek wisata? 

2. Apakah semua masyarakat diundang atau hanya perwakilan saja? 

Adakah pertemuan rutin antara pemerintah dengan masyarakat? 

3. Disuatu pertemuan, apakah anda diberikan kesempatan dalam 

menyampaikan pendapat? Apakah pendapat anda selalu diterima? 

4. Menurut anda apakah masyarakat benar dilibatkan dalam 

pengembangan objek wisata air terjun way lalaan ini? 

5. Apakah keputusan yang diambil tersebut sudah mewakili pendapat 

dan kebutuhan masyarakat? 

 

B. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan objek wisata air 

terjun way lalaan 

1. Apakah masyarakat pernah memberikan sumbangan dalam kegiatan 

pengembangan objek wisata air terjun way lalaan? 

2. Apakah pengelola memberitahu tujuan dari diadakan sumbangan 

tersebut? kalau iya apa tujuan yang dikatakan pengelola? 

3. Apakah masyarakat pernah memberikan kerjabakti dalam kegiatan 

pengembangan objek wisata air terjun way lalaan? kalau pernah 

dalam kegiatan apa masyarakat bergotong royong? 

4. Menurut anda penting atau tidak mempromosikan objek wisata air 

terjun way lalaan? 

5. Apakah anda ikut mempromosikan objek wisata air terjun way 

lalaan? 

C. Proses Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan objek wisata air 

terjun way lalaan 

1. Apakah anda ikut hadir dalam pengambilan keputusan kegiatan 

pengembangan objek wisata air terjun way lalaan? 
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2. Apakah anda aktif dalam menyampaikan pendapat dalam kegiatan 

pengembangan objek wisata air terjun way lalaan? 

3. Menurut anda, apakah ada peningkatan ekonomi yang dirasakan 

akibat adanya kegiatan pengembangan objek wisata air terjun way 

lalaan? 

4. Menurut anda apakah masyarakat merasakan keuntungan akibat 

adanya kegiatan pengembangan objek wisata air terjun way lalaan? 
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PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA 

FORM OBSERVASI TUGAS AKHIR 

 

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN OBJEK 

WISATA AIR TERJUN WAY LALAAN 

(Studi Kasus: Desa Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung 

Timur,Kabupaten Tanggamus) 

• Observasi di lokasi studi Air Terjun Way Lalaan  

NO OBSERVASI HASIL OBSERVASI FOTO 

1.  Toilet    

2. Mushola/masjid    

3. Kantin   

4. Lahan Parkir   

 

• Observasi saat berlangsung kegiatan   

NO OBSERVASI HASIL OBSERVASI FOTO 

1.  Partisipasi 

masyarakat dalam 

pertemuan atau rapat 

  

2. Partisipasi 

masyarakat dalam 

mengawasi dan 

memantau kegiatan   

  

 

 

 

 

 

 

 



 

94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN II 

REKAP HASIL WAWANCARA, PENGKODEAN 

DATA DAN OBSERVASI 
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REKAP HASIL WAWANCARA DAN PENGKODEAN DATA 

 

 Berikut adalah hasil dari wawancara yang dilakukan terhadap sumber 

informasi yaitu key informan terkait dengan penelitian Partisipasi Masyarakat 

dalam Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Way Lalaan (Studi Kasus: Desa 

Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus). 

Tabel Keterangan Informan Penelitian  

Sumber: Hasil Survey Lapangan, 2021.  

No. 
Nama 

Informan  

Tanggal 

Wawancara 

Pekerjaan 

Utama  
Jabatan Kode Informan  

1. Erni Susita  
22 Februari 

2021  
PNS 

Bidang Destinasi 

bagian Kepala Seksi 

Pengembangan Industri 

Pariwisata   

IP-01.01 

2. Wandi  
22 Februari 

2021  

Wakil ketua 

DPD II Partai 

Golkar 

Tanggamus dan 

Kontraktor 

Ketua Pengelola PL-01.02 

3. Herwadi 
22 Februari 

2021  
Petani 

Pengelola Kordinator 

Kebersihan 
PL-02.03 

4. Junaidi  
22 Februari 

2021  
Petani  

Pengelola Kordinator 

Taman Bawah 
PL-03.04 

5. Rusli  
22 Februari 

2021  
Petani Ketua Pokdarwis PW-01.05 

6. Sutrisno  
23 Februari 

2021 
PNS Sekertaris Pokdarwis PW-02.06 

7. Ropa  
23 Februari 

2021 

Ibu Rumah 

Tangga 
Anggota Pokdarwis  PW-03.07 

8. Nasruddin 
07 Mei 

2021 
PNS 

Masyarakat lokal 

(Pamong Desa) 
MSY-01.08 

9. Ida 7 Mei 2021 IRT  Masyarakat lokal MSY-02.08 
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PENGKODEAN BERDASARKAN SASARAN 

Kode hasil wawancara dikelompokkan berdasarkan sasaran yang ingin dicapai, 

adapun sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Sasaran A (Keterangan Warna Biru) 

Mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan 

objek wisata Air Terjun Way Lalaan di Pekon Kampung Baru,Kecamatan 

Kota Agung Timur,Kabupaten Tanggamus. 

b. Sasaran B (Keterangan Warna Hijau) 

Mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan 

objek wisata Air Terjun Way Lalaan di Pekon Kampung Baru,Kecamatan 

Kota Agung Timur,Kabupaten Tanggamus. 

B1: Bentuk partisipasi berupa uang atau benda  

B2: Bentuk partisipasi berupa pikiran atau ide  

B3: Bentuk partisipasi tenaga atau gotong royong 

c. Sasaran C (Keterangan Warna Kuning) 

Mengidentifikasi proses partisipasi masyarakat terhadap pengembangan 

objek wisata Air Terjun Way Lalaan di Pekon Kampung Baru,Kecamatan 

Kota Agung Timur,Kabupaten Tanggamus. 

C1: Proses partisipasi dalam tahap perencanaan  

C2: Proses partisipasi dalam tahap pelaksanaan  

C3: Proses partisipasi dalam tahap pemanfaatan 
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 TATA CARA PENGKODEAN INFORMAN WAWANCARA 

(KODING) 

 a…/b…/c…/d… 

Keterangan:  

a: Jenis kategori informasi (Misalnya sasaran A,B1,B2,B3,C1,C2,C3 dst) 

b: Kode Informan (Misalnya PL-01 untuk informan dari pengelola pertama, IP-

01 untuk instansi pemerintah pertama, PW-01 untuk pokdarwis pertama, dst) 

c: Nomor urutan informan (Misalnya PL-01.02 untuk informan dari pengelola 

pertama nomor urut kedua, PW-01.05 untuk informan dari pokdarwis 

pertama nomor urut kelima, dst) 

d: Nomor urutan informasi (Seperti nomor urut jawaban wawancara, misalnya 

A.PL-01.01, artinya sasaran A, pengelola pertama informan pertama 

pertanyaan nomer 01) 

Contoh:  

Pertanyaan No.1 untuk form Wawancara Pengelola  

1. Pemerintah tingkat kecamatan atau desa memberikan informasi 

terkait sosialisasi tentang maksud serta tujuan pengembangan objek 

wisata air terjun way lalaan? adakah program pengembangan objek 

wisata tersebut? kalau ada apa saja programnya? 

Iya pastinya di kasi tau bisa dibilang sosilaisasi, program-programnya dinas 

wisata untuk melestarikan cagar wisata yang ada di kabupaten tanggamus. 

Untuk meningkatkan pengunjung dan mempromosikan wisata yang ada. 

Lebih jelas wisata yang ada di tanggamus ini berpotensi untuk 

dikembangkan. Alhamdulilah pemerintah daerah terus bersinergi dengan 

pengelola way lalaan untuk membangun dan memfasilitasi kebutuhan yang 

dibutuhkan dilokasi wisata itu kekuranganya apa. Biasanya programnya 

pembangunan, Contoh kecilnya pembangunan kolam renang, 

pembangunan spot foto. Pokoknya pemerintah kabupaten tanggamus 

khusus nya dinas wisata mendukung sepenuhnya dalam pembangunan 
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destinasi destinasi yang ada di kabupaten tanggamus. Contoh kecilnya di 

wisata way lalaan ini, beberapa tahun ini pembangunan nya pesat seperti 

pembangunan panggung terbuka, kedai kopi, gerai cenderamata. Bertujuan 

jika pengunjung datang ke waylalaan mereka membawa buah tangan dari 

way lalaan. (A1.PL-01.02.01) 

Arti kode (A1.PL-01.02.01): Sasaran (A1), Informan Pengelola (PL-01) 

No. Urut Informan Kedua dam jawaban Pertanyaasn No. 1 (01)
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INFORMAN 1 (IP-01) 

 

Lokasi   : Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus 

Tanggal dan Waktu : 22 Februari 2021 

Nama Narasumber : Erni Susita  

Profesi/ pendidikan : PNS/ S1 

Kode   : IP-01.01 

 

Daftar Pertanyaan :  

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata 

Air Terjun Way Lalaan dilihat dari Sisi pengelola  

1. Pemerintah tingkat kecamatan atau desa memberikan informasi 

terkait sosialisasi tentang maksud dan tujuan pengembangan objek 

wisata air terjun way lalaan? Adakah program pengembangan 

objek wisata tersebut? Kalau ada, apa saja programnya? 

Iya kami berikan sosialisasi untuk pengembangan objek wisata, 

alhamdulilah mereka juga menyambut dengan baik dengan adanya 

pengembangan wisata. Bukan hanya way lalaan aja, tapi seluruh 

wisata yang ada di kabupaten tanggamus ini pasti dikembangkan 

khususnya yang assetnya Dinas Pariwisata ada 10 destinasi 

termasuk way lalaan. Untuk program itu ada ya, contohnya 

Rencana way lalaan membuat central kuliner dimana dikumpulkan 

pengrajin pengrajin UMKM maupun pokdarwis itu sendiri ada juga 

beberapa pokdarwis memiliki beberapa keahlian. Contohnya gula 

merah yang biasanya bentuk bulat ini dibentuk dengan bentuk yang 

lain. Nanti akan dijual di way lalaan, pihak kita yang menyediakan 

tempatnya. Program homestay rumah warga dijadikan penginapan 

(A.IP-01.01.01) 

 

2. Dalam sebuah rapat atau pertemuan, apakah semua masyarakat 

diundang atau hanya perwakilan saja? 

Enggak di undang semua karena kan petinggi petingginya aja yang 

diundang, contoh ketua pengelola, ketua pokdarwis. Masyarakat 

yang mau ikut, ya kalau dia mau ya kami izinin. (A.IP-01.01.02) 

 

3. Bagaimana cara untuk mengajak masyarakat untuk bekerjasama 

dalam melaksanakan program pengembangan objek wisata air 

terjun way lalaan?  

Pertama itu kita himbau dulu ni bawahan Dinas, pengelola dan 

pokdarwis kan, setelah itu mereka juga membantu untuk mengajak 

masyarakat yang lain. Kita kan disini masih kampung ya Ran jadi 

disini itu kalau ada acara atau kegiatan pasti tanpa perlu dipaksa 

masyarakat itu gerak sendiri. (A.IP-01.01.03) 

 

4. Dalam sebuah rapat atau pertemuan, apakah masyarakat dizinkan 

menyampaikan pendapat?  

Pasti kalau diskusi selalu ada, dalam setiap kegiatan kalo gak ada 

diskusi gak akan maju dan itu tidak terjadwal karena ketika kita 
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memang harus berkumpul kita harus menentukan kedepannya 

seperti apa. Tapi yang jelas masyarakat diizinkan berpendapat dan 

mereka aktif kok menyampaikan mau destinasi ini seperti 

apa.(A.IP-01.01.04) 

 

5. Apakah pendapat masyarakat berpengaruh dalam pengambilan 

keputusan untuk pengembangan ojek wisata air terjun way lalaan? 

Pengaruhnya besar, objek wisata way lalaan kita kelola ya buat 

mereka juga apalagi kalau mereka ikutan dalam berpendapat. 

(A.IP-01.01.05) 
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INFORMAN 2 (PL-01) 

 

Lokasi   : Objek Wisata Air Terjun Way Lalaan  

Tanggal dan Waktu : 22 Februari 2021 

Nama Narasumber : Wandi  

Profesi/ pendidikan : Wakil ketua DPD II Partai Golkar Tanggamus dan 

Kontraktor (Ketua Pengelola) /S1 

Kode   : PL-01.02 

 

Daftar Pertanyaan :  

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata 

Air Terjun Way Lalaan dilihat dari Sisi pengelola  

1. Pemerintah tingkat kecamatan atau desa memberikan informasi 

terkait sosialisasi tentang maksud dan tujuan pengembangan objek 

wisata air terjun way lalaan? Adakah program pengembangan 

objek wisata tersebut? Kalau ada, apa saja programnya? 

Iya pastinya di kasi tau, program-programnya dinas wisata untuk 

melestarikan cagar wisata yang ada di kabupaten tanggamus. 

Untuk meningkatkan pengunjung dan mempromosikan wisata 

yang ada. Lebih jelas wisata yang ada di tanggamus ini berpotensi 

untuk dikembangkan. Alhamdulilah pemerintah daerah terus 

bersinergi dengan pengelola way lalaan untuk membangun dan 

memfasilitasi kebutuhan yang dibutuhkan dilokasi wisata itu 

kekuranganya apa. Biasanya programnya pembangunan, Contoh 

kecilnya pembangunan kolam renang, pembangunan spot foto. 

Pokoknya pemerintah kabupaten tanggamus khusus nya dinas 

wisata mendukung sepenuhnya dalam pembangunan destinasi 

destinasi yang ada di kabupaten tanggamus. Contoh kecilnya di 

wisata way lalaan ini, beberapa tahun ini pembangunan nya pesat 

seperti pembangunan panggung terbuka, kedai kopi, gerai 

cenderamata. Bertujuan jika pengunjung datang ke waylalaan 

mereka membawa buah tangan dari way lalaan. (A.PL-01.02.01) 

 

2. Dalam sebuah rapat atau pertemuan, apakah semua masyarakat 

diundang atau hanya perwakilan saja? 

Gak semua, disini kan ada pokdarwis yaitu satuan kelompok sadar 

wisata. tugas mereka mempromosikan wisata wisata yang ada. 

Contohnya pokdarwis way lalaan itu terlibat dalam pertemuan 

untuk membahas pengembangan way lalaan. Nah yang di undang 

biasanya pokdarwis lalu bertemu dengan dinas dan pengelola. Dari 

pokdarwis ini akan diberitahukan ke masyarakat local. Masyarakat 

local biasanya kaya karang taruna atau gak kepala pekon biasanya 

hadir. (A.PL-01.02.02) 

 

3. Bagaimana cara untuk mengajak masyarakat untuk bekerjasama 

dalam melaksanakan program pengembangan objek wisata air 

terjun way lalaan?  
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Kita gerakin dulu dari pokdarwisnya, kalau pokdarwis bergerak 

pastinya masyarakat juga akan ikut. Tapi lingkungan objek wisata 

way lalaan ini aktif dan respon kok kalau ada kegiatan. Karena 

respon dari masyarakat disini itu spontanitas mereka aktif juga 

karena ini lapangan pekerjaan bagi mereka, bisa mereka berjualan 

dan sebagainya. (A.PL-01.02.03) 

 

4. Dalam sebuah rapat atau pertemuan, apakah masyarakat dizinkan 

menyampaikan pendapat?  

Udah pasti diizinkanlah karena ya namanya kita ini udah dikenal 

gampang lah nyampein ke atasan karena banyak kenalan, jadi 

mereka menyampaikan pendapat gak hanya dalam rapat aja kadang 

kalau ketemu diluar rapat langsung mau ini mau itu terkait 

pengembangan objek wisata way lalaan ini. Udah itu pengelola 

sampaikan ke dinas pariwisata terkait kekurangan way lalaan ini. 

(A.PL-01.02.04) 

 

5. Apakah pendapat masyarakat berpengaruh dalam pengambilan 

keputusan untuk pengembangan ojek wisata air terjun way lalaan? 

Sangat berpengaruh, karena kita melakukan apapun itu untuk 

masyarakat juga kan ujungnya. Makanya pendapat dari masyarakat 

sangat berpengaruh untuk pengembangan objek wisata way lalaan, 

kalau kami sebagai pengelola gak denger pendapat masyarakat 

nanti percuma dong wisatanya maju tapi gak berdampak pada 

masyarakat lokalnya. (A.PL-01.02.05) 
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INFORMAN 3 (PL-02) 

 

Lokasi   : Objek Wisata Air Terjun Way Lalaan  

Tanggal dan Waktu : 22 Februari 2021 

Nama Narasumber : Herwadi  

Profesi/ pendidikan : Petani/SMA 

Kode   : PL-02.03 

 

Daftar Pertanyaan :  

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata 

Air Terjun Way Lalaan dilihat dari Sisi pengelola  

1. Pemerintah tingkat kecamatan atau desa memberikan informasi 

terkait sosialisasi tentang maksud dan tujuan pengembangan objek 

wisata air terjun way lalaan? Adakah program pengembangan 

objek wisata tersebut? Kalau ada, apa saja programnya? 

Iya ada di kasi tau informasinya, ada juga program-programnya. 

Ya program itu rata rata pembangunan tapi gak mesti dari dinas 

pariwisata tapi ada juga program dari dinas PU, dinas perhubungan 

contohnya program ngasi lampu penerangan tenaga surya. Gak 

mesti dari dinas dari swasta juga ada tu contohnya pengadaan 

rumah pohon itu dari bank lampung.(A.PL-02.03.01) 

 

2. Dalam sebuah rapat atau pertemuan, apakah semua masyarakat 

diundang atau hanya perwakilan saja? 

Itu yang diundangan gak semua, hanya lingkup way lalaan aja, kan 

ada pokdarwis. yang diundang pokdarwis dengan dinas dan ada 

pengelola. Paling masyarakat local yang diundang itu kepala pekon 

atau gak cuman dari pokdarwis dan karang taruna. (A.PL-

02.03.02) 

 

3. Bagaimana cara untuk mengajak masyarakat untuk bekerjasama 

dalam melaksanakan program pengembangan objek wisata air 

terjun way lalaan?  

Kalau untuk kerjasama kita aktifkan dulu kepalanya yaitu 

pokdarwis, Biasanya masyarakat semua ikut kalau ada acara besar, 

pasti masyarakat dilibatin kadang mereka juga inisatif sendiri untuk 

ikut kegiatan. Kerjasama khususnya pekon kampung baru ini bisa 

di bilang adalah. (A.PL-02.03.03) 
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4. Dalam sebuah rapat atau pertemuan, apakah masyarakat dizinkan 

menyampaikan pendapat?  

Pengalaman saya ikut pertemuan semua diizinkan berpendapat, 

tapi kadang kan masyarakat ini ada yang mau berpendapat ada yang 

diem aja.  

(A.PL-02.03.04) 

 

5. Apakah pendapat masyarakat berpengaruh dalam pengambilan 

keputusan untuk pengembangan ojek wisata air terjun way lalaan? 

Berpengaruhlah kalo pendapat mereka kiranya masuk akal ya pasti 

diturutin sama dinas. Apa keluhan mereka insyallah di dengerlah 

(A.PL-02.03.05) 
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INFORMAN 4 (PL-03) 

 

Lokasi   : Objek Wisata Air Terjun Way Lalaan  

Tanggal dan Waktu : 22 Februari 2021 

Nama Narasumber : Junaidi  

Profesi/ pendidikan : Petani/SMA 

Kode   : PL-03.04 

 

Daftar Pertanyaan :  

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata 

Air Terjun Way Lalaan dilihat dari Sisi pengelola  

1. Pemerintah tingkat kecamatan atau desa memberikan informasi 

terkait sosialisasi tentang maksud dan tujuan pengembangan objek 

wisata air terjun way lalaan? Adakah program pengembangan 

objek wisata tersebut? Kalau ada, apa saja programnya? 

dikasi tau, kadang tiba tiba kepala dinas paiwisata datang kesini 

untuk ngasi sosialisasi untuk pembangunan dan mantau kegiatan. 

Ya ada program dari pemerintah, Ya itu contoh programnya 

pembangunan istilahnya untuk biar pariwisata kita ini kan keliatan 

bagus biar minatnya banyak. Ni baru dibangun panggung ini 

(Nunjuk Panggung Wisata) (A.PL-03.04.01) 

 

2. Dalam sebuah rapat atau pertemuan, apakah semua masyarakat 

diundang atau hanya perwakilan saja? 

Yang diundang gak semua masyarakat tapi pengelola dan 

pokdarwis paling kalo masyarakat yang lain itu perwakilan 

biasanya karang taruna yang datang (A.PL-03.04.02) 

 

3. Bagaimana cara untuk mengajak masyarakat untuk bekerjasama 

dalam melaksanakan program pengembangan objek wisata air 

terjun way lalaan?  

Kuatin pokdarwis karena itukan perwakilan dari masyarakat, tapi 

kan lingkungan masyarakat sekitar ini pedulilah kalo ada kegiatan 

way lalaan ini. Apalagi kalo hari hari besar mereka mau aja dagang 

jaga parkir. (A.PL-03.04.03) 

 

4. Dalam sebuah rapat atau pertemuan, apakah masyarakat dizinkan 

menyampaikan pendapat?  

Ya dizinin, apa maunya masayarakat paling khususnya untuk 

pekon ya perwakilan karang taruna itu aktif dia nyampaikan 

pendapat dalam pertemuan.  

(A.PL-03.04.04) 

5. Apakah pendapat masyarakat berpengaruh dalam pengambilan 

keputusan untuk pengembangan ojek wisata air terjun way lalaan? 

Ya berpengaruh, kan untuk mereka juga kalo way lalaan maju 

(A.PL-03.04.05) 
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INFORMAN 5 (PW-01) 

 

Lokasi   : Objek Wisata Air Terjun Way Lalaan  

Tanggal dan Waktu : 22 Februari 2021 

Nama Narasumber : Rusli  

Profesi/ pendidikan : Petani (Ketua Pokdarwis) /D3 

Kode   : PW-01.05 

 

Daftar Pertanyaan :  

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata 

Air Terjun Way Lalaan dilihat dari masyarakat 

1. Pernahkah pemerintah tingkat kecamatan atau desa memberikan 

sosialisasi terkait maksud dan tujuan pengembangan objek wisata 

air terjun way lalaan? Apakah masyarakat diberikan informasi 

terkait pengembangan objek wisata? 

Pernah pernah, kita juga sering duduk satu meja dengan pemerintah 

daerah untuk ngebahas pengembangan pariwisata yang ada di 

pekon kampung baru, dengan adanya potensi tersebut masyarakat 

bisa di berdayakan dan bermanfaat untuk masyarakat. masalah 

pengembangan emang banyak petisinya tinggal pengembangannya 

saja seperti itu. Ya biasanya setelah kita rapat duduk bareng baru 

infoin ke masyarakat yang lain.  Baru baru ini sosialisasi homestay 

itu, untuk rumah warga. (A.PW-01.05.01) 

 

2. Apakah semua masyarakat diundang atau hanya perwakilan saja? 

Adakah pertemuan rutin antara pemerintah dengan masyarakat? 

Tidak semua karena emang ada tokoh-tokoh yang diundang yang 

peduli dengan pengembangan wisata way lalaan, contohnya kepala 

pekon bujang-bujang karang taruna sisanya pengelola dan anggota 

pokdarwis yang lain. Dibilang rutin enggak juga ya, rapat ada itu 

kalau biasanya ada arahan dari atas (dinas) biasanya karena ada 

beberapa kegiatan. Yaitu yg tadi dibilang homestay. (A.PW-

01.05.02) 

 

3. Disuatu pertemuan, apakah anda diberikan kesempatan dalam 

menyampaikan pendapat? Apakah pendapat anda selalu diterima? 

Udah pasti, karena kemauan setiap orang kan beda beda 

pendapatnya. Nanti kan kalau udah semua berpendapat dicari mana 

yang pendapatnya bagus dan bisalah memajukan way lalaan. jadi 

gak selalu diterima, kadang saya ngomong a yang satu ngomong b 

ternyata setelah diskusi cocokan yang b. ya gitulah. (A.PW-

01.05.03) 

 

4. Menurut anda apakah masyarakat benar dilibatkan dalam 

pengembangan objek wisata air terjun way lalaan ini? 

Dilibatkan sudah pasti, pengembangan waylalaan ini juga 

imbasnya ke mereka bisa di berdayakan. Contoh berjualan bisa, 
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karang taruna kadang ikut terlibat dalam kegiatan2 besar (A.PW-

01.05.03) 

 

5. Apakah keputusan yang diambil tersebut sudah mewakili pendapat 

dan kebutuhan masyarakat? 

Mewakili kok mewakili, karena saat rapat kami juga ikut dan 

berpendapat (A.PW-01.05.03) 

Daftar Pertanyaan :  

Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata 

Air Terjun Way Lalaan dilihat dari masyarakat 

1. Apakah masyarakat pernah memberikan sumbangan dalam 

kegiatan pengembangan objek wisata air terjun way lalaan? 

Untuk saat ini tidak ada sumbangan dari masyarakat masalah 

anggaran dana, kenapa karena wilayah wisata tersebut milik 

pemerintah. Terkecuali memang ini milik desa ataupun golongan. 

(B1.PW-01.05.01) 

 

2. Apakah pengelola memberitahu tujuan dari diadakan sumbangan 

tersebut? kalau iya apa tujuan yang dikatakan pengelola? (Tidak 

ditanyakan)   (B1.PW-01.05.02) 

 

3. Apakah masyarakat pernah memberikan kerjabakti dalam kegiatan 

pengembangan objek wisata air terjun way lalaan? kalau pernah 

dalam kegiatan apa masyarakat bergotong royong? 

Kerja bakti dari masayrakat gak pernah kan kalau wisata waylalaan 

ini udah ada pengelolanya sendiri untuk bersih-bersih contohnya. 

Paling masyarakat jualan dan ada yang jaga parkir. Itu juga jaga 

parkir ganti-gantian dari karang tarunanya. (B3.PW-01.05.03) 

 

4. Menurut anda penting atau tidak mempromosikan objek wisata air 

terjun way lalaan? 

Sangat penting sekali, karena tidak dikenal oleh masyarakat 

halayak banyak kita tidak pertahankan potensi way lalaan ini. 

(B2.PW-01.05.04) 

 

5. Apakah anda ikut mempromosikan objek wisata air terjun way 

lalaan? 

Promosikan karena itu tadi, dari kita dulu kenalin ke halayak 

banyak. (B2.PW-01.05.05) 

 

Daftar Pertanyaan :  

Proses Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata 

Air Terjun Way Lalaan dilihat dari masyarakat 

1. Apakah anda ikut hadir dalam pengambilan keputusan kegiatan 

pengembangan objek wisata air terjun way lalaan? 
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Insyallah ikut terus, karena saya juga kan ketua pokdariwis. 

(C1.PW-01.05.01) 

 

2. Apakah anda aktif dalam menyampaikan pendapat dalam kegiatan 

pengembangan objek wisata air terjun way lalaan? 

Aktif namanya ketua ya harus jadi yang awal lah ungkapin 

kemauan anggota dan masyarakat yang lain. (C1.PW-01.05.02) 

 

3. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan? Jika iya apakah anda 

memberikan ilmu yang didapatkan dari pelatihan kepada 

masyarakat lain? 

Iya pernah ikut, di tahun 2019. Pasti pasti berbagi ilmu itu baik 

apalagi untuk kebaikan bersama 

(C2.PW-01.05.03) 

 

4. Menurut anda, apakah ada peningkatan ekonomi yang dirasakan 

akibat adanya kegiatan pengembangan objek wisata air terjun way 

lalaan? 

Sangat meningkatkan ekonomi bagi masyarakat sekali. Karena ada 

potensi masyarakat berbondong-bondong menciptkan karya karya 

mereka. Berjualan, tapi ya gimana sekarang ini covid, wisata kita 

aja belum buka kasian juga yang gak bisa jualan. (C3.PW-

01.05.04) 

 

5. Menurut anda apakah masyarakat merasakan keuntungan akibat 

adanya kegiatan pengembangan objek wisata air terjun way lalaan? 

Kerasa, salah satunya ya keuntungan dalam ekonomi si. Karena ini 

potensi yang besar way lalaan ini. (C3.PW-01.05.04) 
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INFORMAN 6 (PW-02) 

 

Lokasi   : Objek Wisata Air Terjun Way Lalaan  

Tanggal dan Waktu : 23 Februari 2021 

Nama Narasumber : Sutrisno  

Profesi/ pendidikan : PNS (Sekertaris Pokdarwis)/ S1 

Kode   : PW-02.06 

 

Daftar Pertanyaan :  

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata 

Air Terjun Way Lalaan dilihat dari masyarakat 

1. Pernahkah pemerintah tingkat kecamatan atau desa memberikan 

sosialisasi terkait maksud dan tujuan pengembangan objek wisata 

air terjun way lalaan? Apakah masyarakat diberikan informasi 

terkait pengembangan objek wisata? 

Iya sering, pernah mba waktu itu tahun 2020 dinas pariwisata 

memberikan sosialisai terkait pengembangan objek wisata 

mengenai pembuatan homestay. Karena daerah sekitar way lalaan 

belum ada penginapan khususnya di Pekon kampung baru. Iya 

masyarakat diberikan informasi terkait pengembangan objek 

wisata yaitu masyarakat diwawancarai setuju atau tidak kalau 

rumahnya dijadikan homestay. (A.PW-02.06.01) 

 

2. Apakah semua masyarakat diundang atau hanya perwakilan saja? 

Adakah pertemuan rutin antara pemerintah dengan masyarakat? 

Kalau semua masyarakat ya enggak, palingan karang taruna nya aja 

mba yang di undang, karena untuk masyarakat sudah di wakilkan 

oleh pokdarwis. Kalau pertemuan rutin sih gak ada mba, pertemuan 

diadakan biasanya kalo ada acara dan ada beberapa kegiatan untuk 

biasanya diminta berpendapat kalau ada rencana pembangunan 

atau kegiatan. (A.PW-02.06.02) 

 

3. Disuatu pertemuan, apakah anda diberikan kesempatan dalam 

menyampaikan pendapat? Apakah pendapat anda selalu diterima? 

Iya mba, semua yang ada di pertemuan diberikan kesempatan untuk 

ngomong apa maunya. Yang jelas dalam pertemuan, pendapat 

selalu diterima tapi akan di ukur lagi kinerja nya sesuai dengan 

keputusan yang lain atau tidak.  (A.PW-02.06.03) 

 

4. Menurut anda apakah masyarakat benar dilibatkan dalam 

pengembangan objek wisata air terjun way lalaan ini? 

Kalau pendapat saya dilibatkan, karena masyarakat ikut andil 

dalam pengurusan di dalamnya contohnya seperti saya pokdarwis 

yang mengurusi way lalaan. (A.PW-02.06.04) 

 

5. Apakah keputusan yang diambil tersebut sudah mewakili pendapat 

dan kebutuhan masyarakat? 
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Mewakili sih iya, karena kami berpendapat dan di dengar juga 

pendapatnya. Jadi sejauh ini keputusan yang diambil mewakili. 

 (A.PW-02.06.05) 

Daftar Pertanyaan :  

Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata 

Air Terjun Way Lalaan dilihat dari masyarakat 

1. Apakah masyarakat pernah memberikan sumbangan dalam 

kegiatan pengembangan objek wisata air terjun way lalaan? 

Kalau sumbangan dari masyarakat gak pernah karena air terjun 

way lalaan di kelola oleh pemerintah jadi anggarannya dari APBD  

(B1.PW-02.06.01) 

 

2. Apakah pengelola memberitahu tujuan dari diadakan sumbangan 

tersebut? kalau iya apa tujuan yang dikatakan pengelola? (Tidak 

ditanyakan) (B1.PW-02.06.02) 

 

3. Apakah masyarakat pernah memberikan kerjabakti dalam kegiatan 

pengembangan objek wisata air terjun way lalaan? kalau pernah 

dalam kegiatan apa masyarakat bergotong royong? 

Kerja bakti dari masyarakat lokal gak pernah karena dalam 

pengembangan objek wisata udah ada pengelolanya sendiri, 

kebersihan bagian taman atas taman bawah. Semua udah ada 

tugasnya masing-masing. Masyarakat lokal hanya berjualan dan 

menjaga lahan parkir saja selebihnya sudah ada pengelola dan 

pokdarwis (B3.PW-02.06.03) 

4. Menurut anda penting atau tidak mempromosikan objek wisata air 

terjun way lalaan? 

Sangat penting promosikan way lalaan, apalagi saat pandemic gini 

walaupun tutup. Tapikan bisa promosi lewat media sosial (B2.PW-

02.06.04) 

 

5. Apakah anda ikut mempromosikan objek wisata air terjun way 

lalaan? 

Ikut mempromosikan dong, karena biasanya kalau dari kita sendiri 

gak promosi nanti pengunjung sepi. Yang kena dampak kita lagi 

(B2.PW-02.06.05) 

 

Daftar Pertanyaan :  

Proses Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata 

Air Terjun Way Lalaan dilihat dari masyarakat 

1. Apakah anda ikut hadir dalam pengambilan keputusan kegiatan 

pengembangan objek wisata air terjun way lalaan? 

Ikut mba, saat rapat homestay kemarin 2020 (C1.PW-02.06.01) 
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2. Apakah anda aktif dalam menyampaikan pendapat dalam kegiatan 

pengembangan objek wisata air terjun way lalaan? 

Ya aktif  mba, tapi saya berpendapat sedikit lah mewakili 

masyarakat lokal yang lain. Contohnya mereka kan sebenernya 

mau aja rumah nya di jadikan homestay. Tapi mereka ragu 

homestay yang layak itu seperti apa, makanya mereka masyarakat 

sekitar ingin pelatihan untuk kelayakan homestay. (C1.PW-

02.06.02) 

 

3. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan? Jika iya apakah anda 

memberikan ilmu yang didapatkan dari pelatihan kepada 

masyarakat lain? 

Pernah ikut pelatihan yang diadakan oleh dinas, iya saya salurkan 

ilmu saya ke masyarakat yang lain. (C2.PW-02.06.03) 

 

4. Menurut anda, apakah ada peningkatan ekonomi yang dirasakan 

akibat adanya kegiatan pengembangan objek wisata air terjun way 

lalaan? 

Meningkat pasti mba, karena ini kan menimbulkan lapangan 

pekerjaan. Masyarakat berjualan di way lalaan yang pastinya akan 

mendapatkan penghasilan. (C3.PW-02.06.04) 

 

5. Menurut anda apakah masyarakat merasakan keuntungan akibat 

adanya kegiatan pengembangan objek wisata air terjun way lalaan? 

Merasakan iya karena kan kegiatan mereka bertambah karena 

adanya kegiatan pengembangan. Yang pastinya ngaruh di 

ekonomi. (C3.PW-02.06.05)
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INFORMAN 7 (PW-03) 

 

Lokasi   : Objek Wisata Air Terjun Way Lalaan  

Tanggal dan Waktu : 23 Februari 2021 

Nama Narasumber : Ropa  

Profesi/ pendidikan : IRT (Anggota Pokdarwis)/ SMP 

Kode   : PW-03.07 

 

Daftar Pertanyaan :  

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Air 

Terjun Way Lalaan dilihat dari masyarakat 

1. Pernahkah pemerintah tingkat kecamatan atau desa memberikan sosialisasi terkait 

maksud dan tujuan pengembangan objek wisata air terjun way lalaan? Apakah 

masyarakat diberikan informasi terkait pengembangan objek wisata? 

Iya sering kita di undang, ya tapi namanya saya perempuan kita sering nolak yak 

ke provinsi jauh-jauh. Paling yang disini deket2 aja di waylalaanya. Kita ikut 

sosialisasi pernah tentang buah tangan, kan cirihas dari waylalaan ada tuh ya kita 

dikasi tau tentang buat buah tangan biar dijual menghasilkan,  yang baru 2020 

kemarin sosialisai rumah warga jadi tempat nginap. Masyarakat ditanyain bersedia 

atau tidak, tetapi dikasi tau dulu manfaat dan tujuannya dijadiin tempat nginap itu. 

(A.PW-03.07.01) 

 

2. Apakah semua masyarakat diundang atau hanya perwakilan saja? Adakah 

pertemuan rutin antara pemerintah dengan masyarakat? 

Enggak kayanya, paling anggota pokdarwis 3 orang penglola juga ada, kan itu udah 

mewakili warga. Enggak rutin. (A.PW-03.07.02) 

 

3. Disuatu pertemuan, apakah anda diberikan kesempatan dalam menyampaikan 

pendapat? Apakah pendapat anda selalu diterima? 

Dikasi kesempatan kok, saya ngasi tau begini begini kalau ada kegiatan. Pendapat 

pasti diterima selalu kalo cocok sama dinas ya diterima biasanya coba dulu. 

Contohnya “ngecat ini ya” “iya boleh” itu nanti kita ajuin ke dinasnya. (A.PW-

03.07.03) 

 

4. Menurut anda apakah masyarakat benar dilibatkan dalam pengembangan objek 

wisata air terjun way lalaan ini? 

Dilibatkan kok, soalnya pokdarwis di waylalaan ini melibatkan masyarkatnya juga 

karang taruna gitu. (A.PW-03.07.04) 

 

5. Apakah keputusan yang diambil tersebut sudah mewakili pendapat dan kebutuhan 

masyarakat? 

Mewakili, karena dinas juga dengerin pendapat dari yang dibawah kek kami inilah. 

(A.PW-03.07.05) 

Daftar Pertanyaan :  

Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Air 

Terjun Way Lalaan dilihat dari masyarakat 
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1. Apakah masyarakat pernah memberikan sumbangan dalam kegiatan 

pengembangan objek wisata air terjun way lalaan? 

Enggak gak pernah dimintain, untuk pengembangan itu ya gunain hasil wisata itu 

sendiri ya dari dinas kan duit yang masuk ke dinas langsung. (B1.PW-03.07.01) 

 

2. Apakah pengelola memberitahu tujuan dari diadakan sumbangan tersebut? kalau 

iya apa tujuan yang dikatakan pengelola? (Tidak ditanyakan) (B1.PW-03.07.02) 

 

3. Apakah masyarakat pernah memberikan kerjabakti dalam kegiatan pengembangan 

objek wisata air terjun way lalaan? kalau pernah dalam kegiatan apa masyarakat 

bergotong royong? 

Ohh enggak gak pernah kita ngajak masayrakat, paling ya anak muda itukan 

istilahnya karang taruna. Ya namanya bujang gadis. (B3.PW-03.07.03) 

 

4. Menurut anda penting atau tidak mempromosikan objek wisata air terjun way 

lalaan? 

Pentinglah, gimana orang mau tau ada waylalaan kalo ga di promoin (B2.PW-

03.07.04) 

 

5. Apakah anda ikut mempromosikan objek wisata air terjun way lalaan? 

Ikut mempromosikan di facebook kadang saya kirim foto kalo ada kegiatan di 

waylalaan, tapi sekarang masih tutup ya (B2.PW-03.07.05) 

 

Daftar Pertanyaan :  

Proses Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Air 

Terjun Way Lalaan dilihat dari masyarakat 

1. Apakah anda ikut hadir dalam pengambilan keputusan kegiatan pengembangan 

objek wisata air terjun way lalaan?  

Ikut hadir, pernah pas rapat penginapan rumah warga itu. (C1.PW-03.07.01) 

 

2. Apakah anda aktif dalam menyampaikan pendapat dalam kegiatan pengembangan 

objek wisata air terjun way lalaan? 

Aktif  saya berpendapat ya untuk bersama. Mewakili masyarakat yang lain juga 

(C1.PW-03.07.02) 

 

3. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan? Jika iya apakah anda memberikan ilmu 

yang didapatkan dari pelatihan kepada masyarakat lain? 

Pernah saya ikut pelatihan, di Gisiting sana lumayan jauh ya tapi dari situ kita tau 

nambah ilmunya. (C2.PW-03.07.03) 
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4. Menurut anda, apakah ada peningkatan ekonomi yang dirasakan akibat adanya 

kegiatan pengembangan objek wisata air terjun way lalaan? 

Iyalah ,misalkan sekarang ya ngebantulah istilahnya. Kalau maafnya kita kan 

sekarang ini isitilahnya lumayan, kita bisa jualan disana. Dagang es dagang petisan 

(C3.PW-03.07.04) 

 

 

5. Menurut anda apakah masyarakat merasakan keuntungan akibat adanya kegiatan 

pengembangan objek wisata air terjun way lalaan? 

Ada lah untungnya, ekonomi pengaruhnya dari dagang itu. Ngebantulah isitilahnya. 

(C3.PW-03.07.05) 
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INFORMAN 8 (MSY-01) 

 

Lokasi   : Objek Wisata Air Terjun Way Lalaan  

Tanggal dan Waktu : 07 Mei 2021 

Nama Narasumber : Nasruddin  

Profesi/ pendidikan : PNS (Pamong Desa) 

Kode   : MSY-01.08 

 

Daftar Pertanyaan :  

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata 

Air Terjun Way Lalaan dilihat dari masyarakat 

1. Pernahkah pemerintah tingkat kecamatan atau desa memberikan 

sosialisasi terkait maksud dan tujuan pengembangan objek wisata 

air terjun way lalaan? Apakah masyarakat diberikan informasi 

terkait pengembangan objek wisata? 

Pernah itu diadakan sosialisasi khusus way lalaan, tapi memang 

kita kan ada pamong desa, tokoh adat dan pemuda pemudinya. 

Mereka itu yang jadi wakilnya masyarakat disitu mmelibatkan 

pemuda pemudanya. Kalau diundang khusus masyarakat lokal 

semua datang, kayanya belum sampai disitu karena disini sudah 

diwakili oleh yang saya sebutkan tadi. (A.MSY-01.08.01) 

 

2. Apakah semua masyarakat diundang atau hanya perwakilan saja? 

Adakah pertemuan rutin antara pemerintah dengan masyarakat? 

Kalau semua masyarakat tidak ya, mayoritas yang diundang itu 

kalau di khusus way lalaan yang saya jelasin tadi hanya pamong 

desadan tokoh adat. Kalau langsung masyarakat semua di undang 

kayanya kecil sekali ya. Saya sendiri gak pernah ngerasain semua 

masyarakat diundang khusus terkait kegiatan pengembangan objek 

wisata tapi kalau sifatnya kepala pekon aparatur pekon saya rasa 

sudah cukup mewakili masyarakat. Kalau pertemuan rutin itu gak 

ada, karena ya kalau ada undangan aja saya diajak sebagai wakil. 

Karena kan kebetulan saya pernah jadi wakilnya masyarakat karena 

saya sendiri bisa dibilang pamong desa. (A.MSY-01.08.02) 

 

3. Disuatu pertemuan, apakah anda diberikan kesempatan dalam 

menyampaikan pendapat? Apakah pendapat anda selalu diterima? 

Ya diizinkan sudah pasti karena kita menyalurkan aspirasi 

masyarakat yang lainnya juga kan (A.MSY-01.08.03) 

 

4. Menurut anda apakah masyarakat benar dilibatkan dalam 

pengembangan objek wisata air terjun way lalaan ini? 

Dilibatkan tapi ya memang tidak semua ya masyarakat kalau untuk 

sosialisasai diundang atau datang, karena memang perwakilan 

(A.MSY-01.08.04) 

 

5. Apakah keputusan yang diambil tersebut sudah mewakili pendapat 

dan kebutuhan masyarakat? 
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Sepertinya sudah cukup mewakili karena ya melibatkan pamong 

desa dan kepala pekon kan biar menyambungkan aspirasi dari 

masukan masukan masyarakat khususnya dilingkungan pekon 

kampung baru (A.MSY-01.08.05) 

Daftar Pertanyaan :  

Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata 

Air Terjun Way Lalaan dilihat dari masyarakat 

1. Apakah masyarakat pernah memberikan sumbangan dalam 

kegiatan pengembangan objek wisata air terjun way lalaan? 

Nyumbang untu pengelolaan way lalaan? belum pernah 

masyasrakat disuruh sumbangan untuk kegiatan objek wisata. 

(B1.MSY-01.08.01) 

 

2. Apakah pengelola memberitahu tujuan dari diadakan sumbangan 

tersebut? kalau iya apa tujuan yang dikatakan pengelola? (Tidak 

ditanyakan)   (B1.MSY-01.08.02) 

 

3. Apakah masyarakat pernah memberikan kerjabakti dalam kegiatan 

pengembangan objek wisata air terjun way lalaan? kalau pernah 

dalam kegiatan apa masyarakat bergotong royong? 

Kerja bakti dari masayrakat gak pernah ada himbauan kaya gitu, 

tidak pernah dinas pariwisata minta tolong masyarakat lokal untuk 

kerja bakti di way lalaan. mungkin kan objek wisata ini udah ada 

pengelolanya untuk bersih-bersih. (B3.MSY-01.08.03) 

 

4. Menurut anda penting atau tidak mempromosikan objek wisata air 

terjun way lalaan? 

Sangat penting sekali. (B2.MSY-01.08.05) 

 

5. Apakah anda ikut mempromosikan objek wisata air terjun way 

lalaan? 

Saya ikut mempromosikan, walaupun saya tercatat pahlawan tanpa 

tanda jasa... tidak terlihat.. ya minimal saya mengunggah di akun 

facebook, foto way lalaan kirim ke temen juga, nanti kan mereka 

nanya “oh way lalaan udah bagus ya gak kaya way lalaan jaman 

dahulu sekarang udah bagus” kan gitu nanti respon mereka. 

(B2.MSY-01.08.05) 

 

Daftar Pertanyaan :  

Proses Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata 

Air Terjun Way Lalaan dilihat dari masyarakat 

1. Apakah anda ikut hadir dalam pengambilan keputusan kegiatan 

pengembangan objek wisata air terjun way lalaan? 
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Saya kemarin saat pengusulan pembentukan pengelola way lalaan 

yang baru saya merasa dilibatkan saya karena tokoh adat dilibatkan 

dengan dinas pariwisata (C1.MSY-01.08.01) 

 

2. Apakah anda aktif dalam menyampaikan pendapat dalam kegiatan 

pengembangan objek wisata air terjun way lalaan? 

Aktif alhmdulilah aspirasi kita didengar, kita tapi menyampaikan 

ke pengelolanya gak langsung ke instansi dinas. Nanti dari 

pengelola baru keatas ke pemerintahnya.  (C1.MSY-01.08.02) 

 

3. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan? Jika iya apakah anda 

memberikan ilmu yang didapatkan dari pelatihan kepada 

masyarakat lain? 

Gak pernah saya mengikuti pelatihan, pelatihan yang diadakan itu 

untuk pengelola dan pokdarwis aja (C2.MSY-01.08.03) 

 

4. Menurut anda, apakah ada peningkatan ekonomi yang dirasakan 

akibat adanya kegiatan pengembangan objek wisata air terjun way 

lalaan? 

Sangat berpengaruh sekali dan sangat membantu sekali, jadi 

dengan adanya perkembangan objek wisata yang begitu pesat. Tapi 

kita tidak membandingkan dengan wabah yang terjadi sekarang ya. 

Sebelum wabah datang kan pariwisata way lalaan sangat ramai 

dikunjungi dengan pengelolaan yang baik dengan 

mempertahankan pengamanan di wisata itu sendiri. Sangat 

berpengaruh sekali ya terhadap ekonomi khusus nya masyarakat 

sekitar. Satu-satunya masyarakat mendapatkan peningkatan 

ekonomi ya dari berjualan itu aja, kalau pengelola sendiri  

(C3.MSY-01.08.04) 

 

5. Menurut anda apakah masyarakat merasakan keuntungan akibat 

adanya kegiatan pengembangan objek wisata air terjun way lalaan? 

Sangat beruntung ya, satu dari ekonomi tadi kedua wisata yang 

dimiliki terkenal jadi masyarakat bisa mengetahui ada potensi yang 

dimiliki oleh pekon kampung baru. (C3.MSY-01.08.05) 

 

*Pertanyaan lain: 

1. Apakah dana desa membantu untuk menyumbangkan beberapa % 

terhadap pengembangan objek wisata? 

Itu murni dari APBD, ranahnya bukan desa lagi karena kan objek wisata 

air terjun way lalaan ini memang asset yang dikelola pemerintah yang 

memang kebetulan berada di pekon kampung baru.  

2. Pernah tidak pak masyarakat diminta untuk bekerjasama dalam 

mengumpulkan inisatif untuk membuat rumah pohon?  

Karena objek wisata ini bukan milik desa cuman kebetulan domisili di 

pekon kampung baru, itukan milik pemda Tanggamus. Jadi sepertinya 

tidak pernah ada tu masyarakat diminta aspirasi seperti apa, memang 

masyarakat hanya terlibat di pengelola, pokdarwis dan berkegiatan jualan 

dan menjaga  
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INFORMAN 9 (MSY-02) 

 

Lokasi   : Objek Wisata Air Terjun Way Lalaan  

Tanggal dan Waktu : 07 Mei 2021 

Nama Narasumber : Ida 

Profesi/ pendidikan : IRT  

Kode   : MSY-02.09 

 

Daftar Pertanyaan :  

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata 

Air Terjun Way Lalaan dilihat dari masyarakat 

1. Pernahkah pemerintah tingkat kecamatan atau desa memberikan 

sosialisasi terkait maksud dan tujuan pengembangan objek wisata 

air terjun way lalaan? Apakah masyarakat diberikan informasi 

terkait pengembangan objek wisata? 

Pernah itu diadakan sosialisasi khusus way lalaan mengenai 

homestay, itu juga kami didatangi kerumah satu-satu. Kalau 

diundang khusus masyarakat lokal semua datang enggak 

pernah.(A.MSY-02.09.01) 

 

2. Apakah semua masyarakat diundang atau hanya perwakilan saja? 

Adakah pertemuan rutin antara pemerintah dengan masyarakat? 

Enggak gak diundang semua mba, karena mungkin kan cuman 

kaya pengelola pokdarwis gitu, jadi perwakilan. Kurang tau saya 

ada pertemuan rutin atau enggak. (A.MSY-02.09.02) 

 

3. Disuatu pertemuan, apakah anda diberikan kesempatan dalam 

menyampaikan pendapat? Apakah pendapat anda selalu diterima? 

Ya diizinkan kaya kemarin ditanya-tanya mengenai homestay saya 

juga ngasi saran biar sama-sama enak dengan tamu yang mau 

nyewa homestay rumah saya ini. (A.MSY-02.09.03) 

 

4. Menurut anda apakah masyarakat benar dilibatkan dalam 

pengembangan objek wisata air terjun way lalaan ini? 

Dilibatkan tapi masih kurang ya, karena kalau masyarakat kaya 

saya ini bukan pengelola bukan pokdarwis ya saya ga paham 

banget kegiatan way lalaan itu. (A.MSY-02.09.04) 

 

5. Apakah keputusan yang diambil tersebut sudah mewakili pendapat 

dan kebutuhan masyarakat? 

Sudah cukuplah, kalau pengelola pokdarwis kepala pekon menjadi 

wakil berarti mereka orang yang dipercaya masyarakat kaya saya 

untuk menyampaikan aspirasi. Waktu itu saya sama ibu pkk pernah 

nyampaikan pendapat, kalau di way lalaan itu jualan hasil karya 

ibu-ibu masyarakat desa pekon kampung baru. Contohnya jualan 

gula merah pot bunga.. alhmdulilah kemarin sempat terlaksana saat 

way lalaan buka lagi.(A.MSY-02.09.05) 
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Daftar Pertanyaan :  

Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata 

Air Terjun Way Lalaan dilihat dari masyarakat 

1. Apakah masyarakat pernah memberikan sumbangan dalam 

kegiatan pengembangan objek wisata air terjun way lalaan? 

Enggak gak pernah disuruh sumbangan sumbangan kayagitu 

(B1.MSY--02.09.01) 

 

2. Apakah pengelola memberitahu tujuan dari diadakan sumbangan 

tersebut? kalau iya apa tujuan yang dikatakan pengelola? (Tidak 

ditanyakan)   (B1.MSY-02.09.02) 

 

3. Apakah masyarakat pernah memberikan kerjabakti dalam kegiatan 

pengembangan objek wisata air terjun way lalaan? kalau pernah 

dalam kegiatan apa masyarakat bergotong royong? 

Enggak ada disuruh gotong royong untuk way lalaan, pernah juga 

gotong royong yang diadakan ikut arahan RT setiap jumat/minggu 

(B3.MSY-02.09.03) 

 

4. Menurut anda penting atau tidak mempromosikan objek wisata air 

terjun way lalaan? 

Sangat penting sekali mba nanti kan kalau banyak yang kenal terus 

wisata nya rame itu bakal pengaruh ke saya yang biasa jualan 

gorengan di depan situ. (B2.MSY-02.09.05) 

 

5. Apakah anda ikut mempromosikan objek wisata air terjun way 

lalaan? 

Promosiin udah pasti, lewat status Wa si mba saudara-saudara saya 

yang ada di karang nanyain way lalaan. (B2.MSY-01.08.05) 

 

Daftar Pertanyaan :  

Proses Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata 

Air Terjun Way Lalaan dilihat dari masyarakat 

1. Apakah anda ikut hadir dalam pengambilan keputusan kegiatan 

pengembangan objek wisata air terjun way lalaan? 

Enggak mungkin kan udah di wakilkan tadi mba (C1.MSY-

02.09.01) 

 

2. Apakah anda aktif dalam menyampaikan pendapat dalam kegiatan 

pengembangan objek wisata air terjun way lalaan? 

Aktif ya tadi mengenai homestay saya didengar juga maunya apa  

(C1.MSY-02.09.02) 
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3. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan? Jika iya apakah anda 

memberikan ilmu yang didapatkan dari pelatihan kepada 

masyarakat lain? 

Gak pernah ikut, itu kalau gak salah tetangga saya kan pokdarwis. 

Dia sering tu pegi-pegi pelatihan (C2.MSY--02.09.03) 

 

4. Menurut anda, apakah ada peningkatan ekonomi yang dirasakan 

akibat adanya kegiatan pengembangan objek wisata air terjun way 

lalaan? 

Kerasa banget apalagi saat pandemic karena objek wisata tutup 

imbas ke jualan saya juga mba, kalo wisata buka kan ningkatin 

ekonomi (C3.MSY--02.09.04) 
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FASILITAS PENUNJANG OBJEK WISATA AIR TERJUN WAY 

LALAAN 

Berikut merupakan perolehan data yang bersumber dari data primer atau observasi. 

Informasi yang didapatkan merupakan fasilitas penunjang yang ada di Objek 

Wisata Air Terjun Way Lalaan:  

• Observasi di lokasi studi Air Terjun Way Lalaan  

NO OBSERVASI HASIL OBSERVASI FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toilet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terdapat 3 toilet umum 

yang ada di Objek 

Wisata Air Terjun Way 

Lalaan. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Mushola/masjid  

 

 

 

 

Terdapat 2 mushola 

yang ada di Objek 

Wisata Air Terjun Way 

Lalaan 
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NO OBSERVASI HASIL OBSERVASI FOTO 

 
 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

Kantin 

 

 

 

 

 

Terdapat 2 kantin yang 

ada di Objek Wisata Air 

Terjun Way Lalaan 

 

 
 

 
 

 

 

4. 

 

 

 

Lahan Parkir 

 

 

Terdapat lahan parker 

yang ada di Objek 

Wisata Air Terjun Way 

Lalaan 

 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

Gazebo  

 

 

 

Terdapat beberapa 

Gazebo yang ada di 

Objek Wisata Air 

Terjun Way Lalaan 
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NO OBSERVASI HASIL OBSERVASI FOTO 

 

 

 

6.  

 

 

 

Tempat Cuci Tangan 

Terdapat beberapa spot 

cuci tangan yang 

sengaja disediakan 

dikarenakan protocol 

kesehatan COVID-19 di 

Air Terjun Way Lalaan.  

 

 
 

 

• Observasi saat berlangsung kegiatan pengembangan objek wisata Air 

Terjun Way Lalaan 

NO OBSERVASI HASIL OBSERVASI FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

Partisipasi 

masyarakat dalam 

pertemuan atau 

rapat 

 

 

 

 

 

 

 

Terdapat partisipasi 

masyarakat dalam 

pertemuan atau rapat 

yang di adakan di Dinas 

Pariwisata Kabupaten 

Tanggamus   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Partisipasi 

masyarakat dalam 

mengawasi dan 

memantau kegiatan   

 

 

 

Terdapat partisipasi 

masyarakat dalam 

mengawasi dan 

memantau kegiatan yang 

di adakan di  
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NO OBSERVASI HASIL OBSERVASI FOTO 

 

 

 

 


