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Gambar 1 : wawancara dengan Ketua Asosiasi Homestay dan pengurusnya

Gambar 2 : wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata





PEDOMAN WAWANCARA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN

PROGRAM HOMESTAY DI KOTA MUNTOK KABUPATEN BANGKA

BARAT

1. Identitas Informan

Nama :

Umur :

2. Daftar Pertanyaan untuk Dinas Pariwisata, Ketua, Pengurus Asosiasi

Homestay.

1. Apa yang dimaksud homestay ?

2. Ide awal program ini muncul dari siapa?

3. Apa tujuan homestay diadakan di Kota Muntok?

4. Siapa aktor-aktor yang terlibat dalam program tersebut?

5. Ada berapa homestay di Kota Muntok?

6. Berapa harga sewa setiap kamar homestay di Kota Muntok per

hari/malam?

7. Apa kelemahan dan kelebihan homestay di Kota Muntok dengan

daerah lainnya?

8. Apakah ada syarat tertentu bagi masyarakat yang ingin tergabung

dalam program homestay? Sebutkan?



9. Berapa banyak tamu yang datang menyewa Kamar homestay dalam

waktu 1 bulan?

10. Bagaimana cara yang anda lakukan untuk mengajak masyarakat Kota

Muntok agar ikut berpartisipasi dalam mendukung program

homestay?

11. Apa saja bentuk-bentuk upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan

bagi masyarakat Kota Muntok agar  tetap mendukung program

tersebut sehingga tetap bertahan?

12. Apa saja kendala atau hambatan dalam menjalankan program

homestay di Kota Muntok?

3. Daftar Pertanyaan untuk masyarakat Kota Muntok

1. Apakah anda tahu maksud dari homestay ?

2. Apakah anda tergabung dalam program homestay di Kota Muntok

Kabupaten Bangka Barat?

3. Ide awal program homestay di Kota Muntok ini muncul dari siapa?

4. Apa tujuan homestay diadakan di Kota Muntok?

5. Siapa aktor-aktor yang terlibat dalam program tersebut?

6. Ada berapa homestay di Kota Muntok?

7. Apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi apabila ingin

tergabung dalam program homestay? Sebutkan?

8. Berapa harga sewa kamar homestay anda per hari/malam?



9. Apa kelemahan dan kelebihan homestayyang anda miliki dengan

homestay lainnya di Kota Muntok?

10. Berapa banyak tamu yang datang menyewakamar homestayyang anda

miliki dalam waktu 1 bulan?

11. Bagaiman cara yang dapat anda lakukan untuk menarik minat para

tamu agar mau menyewa kamar homestay yang anda miliki?

12. Bagaimana menurut pendapat anda terhadap program homestay yang

sudah mendapat dukungan dari pemerinta daerah ini?

13. Bagaimana menurut anda terhadap masyarakat Kota Muntok ini dalam

mendukung program homestay?

14. Menurut pendapat anda, Apa saja bentuk-bentuk upaya pemberdayaan

yang dapat dilakukan agar masyarakat Kota Muntok dapat mendukung

program ini?

15. Apa yang dapat anda lakukan khususnya sebagai masyarakat dalam

mendukung program homestay ini agar tetap bertahan?

16. Apa saja kendala atau hambatan yang anda rasakan dalam menjalankan

dan mendukung program homestay di Kota Muntok Kabupaten

Bangka Barat?




