INTERVIEW GUIDE

Interview guide untuk masyarakat ;
-

Berapa lama anda tinggal di kawasan perkebunan ini ?
Apa pekerjaan anda ?
Berapa jumlah karyawan kebun yang menjadi penduduk desa
Klumpang Kebun ?
Apa ada perbedaan pemukiman karyawan dengan non-karyawan ?
Bagaimana sejarah perkebunan Kebun Klumpang ?
Apa saja hasil perkebunan PTPN II kebun Klumpang ?
Bagaimana bila di daerah ini dibangun objek wisata ?

Interview guide untuk pemerintah setempat dan pihak PTPN II;
-

Berapa jumlah masyarakat yang tinggal di kawasan perkebunan Kebun
Klumpang ?
Bagaimana sejarah perkebunan Kebun Klumpang ?
Apa suku mayoritas ?
Apa agama mayoritas ?
Apakah ada usaha lain selain perkebunan yang menjadi mata
pencaharian warga ?
Dimana saja letak pemukiman karyawan kebun ?
Apa ada perbedaan antara karyawan kebun dan non-karyawan di desa
ini ?
Apa saja fasilitas perkebunan yang terdapat di desa Klumpang Kebun
?
Bagaimana bila di daerah ini dibangun objek wisata ?
Berapa jumlah karyawan kebun ?
Bagaimana sejarah perkembangan perkebunan PTPN II ?
Apa komoditas utama Kebun Klumpang ?
Ekspor kemana hasil Kebun ?
Untuk menjadi pegawai perkebunan dilakukan seleksi atau dari turun
temurun (1 keluarga)
Bagaimana pengembangan wisata di Klumpang Kebun ?
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Interview guide untuk praktisi pariwisata (biro travel) ;

-

-

Berapa lama anda telah berkecimpung dalam dunia pariwisata ?
Sebagai apa ? travel biro ? penggiat wisata ? atau sebagai orang yang
peduli pariwisata ?
Kalau anda sebagai biro travel wisata, apa saja bentuk wisata yang
anda tawarkan sebagai destinasi wisata ?
Kalau anda sebagai penggiat wisata, apa saja usaha yang telah anda
lakukan dalam menggiatkan kegiatan wisata (disekitar anda atau
diluar) ?
Kalau sebagai peduli wisata, apa contoh usaha yang telah anda
lakukan ?
Apa saja paket wisata yang anda tawarkan ?
Bagaimana cara anda mendisain suatu perjalanan wisata menjadi paket
wisata ?
Apa faktor yang mendasari anda mendisain suatu paket wisata ?
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