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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

Pemilik Usaha di Kawasan Wisata Pantai Kartini 

 

Data Responden 

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Alamat  : 

Usia  : 

Pekerjaan : 

 

Pertanyaan 

1. Pengaruh pariwisata terhadap peluang kerja, pembangunan fasilitas umum, 

kepemilikan bangunan yang ditempati 

a) Apakah ada perubahan kesempatan kerja/ peluang usaha dalam dampak 

pariwisata dan apa perubahannya ? 

b) Apa perubahan atau pembangunan yang terjadi selama ini (5 tahun 

terakhir) ? 

c) Status lahan pada bangunan yang mengalami perubahan 

2. Karakteristik hunian yang menjadi tempat tinggal 

a) Bagaimana karakteristik / bentuk rumah saudara ? 

b) Seberapa besar pengaruh perubahan rumah saudara ? 

c) Apa faktor / alasan yang menyebabkan terjadinya perubahan ? 

3. Ruang dalam tempat tinggal 

a) Apa fungsi ruang dalam tempat tinggal saudara ? 

b) Adakah penambahan ruang dan apa alasannya ? 

4. Penggunaan tempat tinggal untuk usaha  

a) Bagaimana penggunaan rumah sebagai usaha dan bagaimana cara 

pembagiannya ? 

b) Faktor apa saja yang mempengaruhi rumah sebagai usaha ? 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

Penduduk di Kawasan Wisata Pantai Kartini 

 

Data Responden 

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Alamat  : 

Usia  : 

Pekerjaan : 

 

Pertanyaan  

1. Apakah Kawasan Pantai Kartini pada tahun 2000 atau sebelum penataan 

kawasan ramai pengunjung setiap harinya ? 

2. Siapa saja yang berkunjung di kawasan ini pada tahun tersebut ? 

3. Apakah penduduk tahun 2000 merupakan penduduk asli ? 

4. Apakah ada acara rutin di kawasan wisata Pantai Kartini ? 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Jepara 

 

Data Responden 

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

 

Pertanyaan  

1. Adakah perubahan luas di Kawasan Wisata Pantai Kartini ? 

2. Bagaimana perawatan fasilitas yang ada di Kawasan Wisata Pantai Kartini ? 

3. Adakah peraturan khusus untuk pemiliki usaha yang ada di Kawasan Pantai 

Kartini ? 

4. Adakah perubahan jenis wisata di kawasan tersebut ? 

5. Adakah acara khusus yang diberikan oleh pemerintah baik yang diberikan 

untuk pengunjung maupun pemilik usaha ? 

 



168 

 

PENGKODEAN HASIL WAWANCARA 

 

Pengkodean berfungsi untuk menunjukkan data-data hasil rekap wawancara. Dat-

data diperoleh berdasarkan hasil survey melalui wawancara dengan pihak terkait 

penduduk, pemerintah daerah, pemilik usaha, dan wisatawan di Kawasan Wisata 

Pantai Kartini. 

 

Keterengan : 

Format kode sumber data : 

a. Teknik perolehan data : W (wawancara) 

b. Inisial huru depan responden terkait : PD (penduduk), PE (pemerintah 

daerah), dan PU (pemilik usaha). 

c. Nomor urutan data, disesuaikan berdasarkan urutan waktu mendapatkan 

data. 

d. Nomor urutan nama responden, disesuaikan berdasarkan urutan baris 

rumah / urutan waktu mendapatkan data. 

Nomor pertanyaan dan jawaban disusun berdasarkan urutan nomor pertanyaan 

pada setiap variabel penelitian. 

Tahun survey penelitian ini yaitu tahun 2019.  
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Rekap Hasil Wawancara 

(Pemilik Usaha di Kawasan Wisata Pantai Kartini) 

 

Tanggal : 7 Maret 2019 

Alamat  : Kelurahan Bulu RT 1 RW 4 

No. Variabel Pertanyaan Responden  Hasil Wawancara Kode Responden 

1. 

Apakah ada perubahan 

kesempatan kerja/ peluang 

usaha dalam dampak 

pariwisata dan apa 

perubahannya ? 

1) Ibu Masruah (42th) 

Pedagang 

Ada, dulunya kerjanya nelayan, cuman bantuin suami jualin ikan 

tangkapannya kadang ya penghasilan tidak nentu, sama jual ikan asin 

yang dibuat sendiri mbak, tapi ya sebelum Kura-kura disinikan sudah 

jadi tempat wisata, ramai tapi ramianya lebih ramai sekarang. Setelah 

ada Kura-kura ini terus ditata sama pemerintah jadi saya buka toko 

jualan yang sekiranya bisa kejual. 

W/PU/1/1)/2019 

2) Bapak Purnomo 

(53th) Pegawai 

BBPBAP 

Perubahannya banyak. Bisa bikin homestay ini terus bisa ngasih 

pekerjaan orang-orang sini sama saudara saya yang butuh pekerjaan. 

W/PU/1/2)/2019 

3) Ibu Rini (32th) Ibu 

rumah tangga 

Dari dulu orang tua jualan jajan-jajan buat yang wisata sama jualan 

ikan, bareng-bareng ngelaut sama penduduk sini nah hasilnya yang 

didapat itu dijual. Sekarang gantian saya yang melanjutkan jualan 

disini. 

W/PU/1/3)/2019 

4) Ibu Zariah (45th) 

Pedagang 

Awalnya cuma ibu rumah tangga biasa sambil sewain ban buat renang 

anak-anak kalo pagi di pinggiran pantai lebih seringnya di pojok 

Barat, penghasilan dari suami kerjanya nelayan. Sekarang bisa buka 

toko mbak, di tambah lantai 2 buka kos-kosan.  

W/PU/1/4)/2019 

5) Ibu Is (48th) 

Pedagang 

Tetap jualan saya mbak dari belum punya suami  jualannya kerang 

atau ikan pakai songkro (gerobak) di pinggir pantai sana sama di 

dermaga kadang jualan ikan laut, kalo jual ikan pas dapetnya siang 

langsung dijual dapetnya sore juga langsung dijual.  

W/PU/1/5)/2019 

6) Bapak Giarto (55th) 

wiraswasta 

Bisa tambah penghasilan ini bisa renovasi rumah terus buka toko. 

Tambah ada rejeki mbak tambah rame pengunjung ya tambah banyak 

dagangan saya laku, alhamdulilahnya bisa buka homestay kaya kost 

W/PU/1/6)/2019 
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No. Variabel Pertanyaan Responden  Hasil Wawancara Kode Responden 

ini. 

7) Bapak Suwignyo 

(47th) PNS 

Pekerjaan utama sayakan PNS mba, tapi peluang usaha seperti istri 

saya bisa buka kios buat kesibukan di rumah. Kalo di kios yang depan 

dekat lapangan sekarang rata-rata bukan orang sini, tapi orang luar 

buat sewa di situ. 

W/PU/1/7)/2019 

8) Bapak Karmon (45th) 

Tourguide 

Kayanya tidak ada mbak, dari dulu pekerjaan saya tetap sama udah 

kerja disini pegang kapal ke Pulau Panjang dan istri saya juga dagang 

kecil-kecilan, mungkin tetangga banyak yang ngerasain dampaknya. 

W/PU/1/8)/2019 

9) Hafis (28th) 

Wiraswasta 

Makin rame, dari saya kecil banyak yang berubah saya nerusin dari 

bapak saya jadi tourguide.  

W/PU/1/9)/2019 

10) Bapak Sumeneng 

(43th) Wiraswasta 

Perubahan paling disekitar sini banyak yang makin bagus rapi, kalo 

pekerjaan dulu ikut kapal nganterin penumpang ke Pulau Panjang PP. 

Sekarang sewain permainan anak-anak, ada kerta buat anak kecil, 

gantian jaga persewaan ini sama ibu (istri). Di rumah juga buka 

tokonya jual souvenir yang khas Jepara kerang dibikin kerajinan. 

Kerajinannya dikirim kadang dari Jogja Gunung Kidul sana sama 

Surabaya cari yang murah biar dijualnya tidak kemahalan. 

W/PU/1/10)/2019 

11) Ibu Nur Aini (42th) 

Wiraswasta 

Karna disini rame terus jadi ya dulu jualan gitu mbak, tempatnya di 

dekat lapangan. Mikirnya kenapa tidak buka di rumah saja kan rumah 

saya di pinggir jalan baru tak bikin toko awalnya ya seadanya. 

Jualannya ya kerajinan kayu buat souvenir banyak yang minat apalagi 

kalo pengunjungnya dari luar Jepara. Pas dulu masih jualan di dekat 

lapangan paling siang jam 10 atau jam 11 baru jualan. Sabtu Minggu 

jualannya bisa lebih pagi. 

W/PU/1/11)/2019 

12) Bapak Mulyono 

(53th) Pensiunan PNS 

Tahun kemarin 2015 saya bangun homestay tapi yang ngelola anak 

saya mbak. Tapi sebelumnya sudah jualan ada baju, topi, apa aja yang 

dibutuhin sama pengunjung, sama buka toilet umum. Disini toilet 

umumnya yang dari pemerintah kotor, kadang susah air jadi baunya 

tidak enak, karna orang habis make tidak di siram. Dapet info seperti 

itu saya dari pengunjung juga yang biasanya cerita pas cari toilet. 

Perubahannya kalo buat warga seperti saya lumayan menguntungkan. 

W/PU/1/12)/2019 
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No. Variabel Pertanyaan Responden  Hasil Wawancara Kode Responden 

13) Bapak Ustad (58th) 

Wiraswasta 

Beruntungnya saya bisa beli tanah disini, mendukung sama tempat 

buka hotel. Ya ini usaha sampingan tapi dampaknya memang dari 

pariwisata yang datang mau berlibur. Dulu lahan sini tidak ditempati 

terus saya beli tahun 2009 tapi dibangunnya 2012. 

W/PU/1/13)/2019 

14) Ibu Lastri (49th) 

Wiraswasta 

Disini tempat wisata buka apa aja bisa laku mbak, jajan laku, jual nasi 

gini ya laku. Dulu jualan saya jajan tapi cuma pake warung belum 

dibikin kaya toko gini. Tahun 2005 kalo tidak salah baru dibikin toko 

masih jual jajan terus saya lebih seneng jual nasi lauknya ya 

tergantung bahannya kalo pas ikan mahal ya bisa ayam tapi disini ikan 

tergolong tidak mahal, kan carinya gampang dekat laut warga sini juga 

ada yang nelayan saya sering di tawarin. 

W/PU/1/14)/2019 

2. Apa perubahan atau 

pembangunan yang terjadi 

selama ini (5 tahun terakhir) ? 

1) Ibu Masruah (42th) 

Pedagang 

Itu mbak yang  terakhir ini ada pagar yang di pinggir pantai sana. W/PU/2/1)/2019 

2) Bapak Purnomo 

(53th) Pegawai 

BBPBAP 

Taman-taman itu sekarang makin bagus ada lampunya kalo malam.  W/PU/2/2)/2019 

3) Ibu Rini (32th) Ibu 

rumah tangga 

Seinget saya kolam sana baru di buat tahun berapa itu kemarin. Wah 

dulu sebelum bagus seperti sekarang sekitar tahun 2000 tengah sini 

atau depan jalan sini masih ada pohon-pohon banyak hampir kaya 

hutan jadi angin dari laut itu tidak langsung ke rumah masih ada 

penghalangnya, kadang juga pengunjung atau orang sini lihat ular di 

bawah-bawah pohon. Ada bangunan yang kosong tapi saya kurang tau 

dulu fungsinya apa 

 

W/PU/2/3)/2019 

4) Ibu Zariah (45th) 

Pedagang 

Paving yang ambles gitu beberapa di tata lagi biar tidak ada jalan yang 

lubang apalagi disini paving semua kecuali depan Masjid sama yang 

dibuat parkir. 

W/PU/2/4)/2019 

5) Ibu Is (48th) 

Pedagang 

- - 

6) Bapak Giarto (55th) 

wiraswasta 

- - 
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No. Variabel Pertanyaan Responden  Hasil Wawancara Kode Responden 

7) Bapak Suwignyo 

(47th) PNS 

Rumah tetangga banyak yang diperbaiki, kalo buka toko rata-rata 

sudah lama. Tapi kalo penginapan disini tergolong baru 

W/PU/2/7)/2019 

8) Bapak Karmon (45th) 

Tourguide 

-  W/PU/2/8)/2019 

9) Hafis (28th) 

Wiraswasta 

ibu saya punya toko ini sudah lama kisaran tahun 2008an setelah ada 

Kura-kura.Paling renovasi mbak yang 5 tahun terahir ini 

W/PU/2/9)/2019 

10) Bapak Sumeneng 

(43th) Wiraswasta 

-  - 

11) Ibu Nur Aini (42th) 

Wiraswasta 
-  - 

12) Bapak Mulyono 

(53th) Pensiunan PNS 

Pembangunannya malah di rumah saya ini tadi yang sebelah buat 

penginapan 

W/PU/2/12)/2019 

13) Bapak Ustad (58th) 

Wiraswasta 

Pembangunannya saya kurang tau, karena saya tinggalnya tidak disini. 

Kesini cuma kalo siang buat nge cek aja. 

W/PU/2/13)/2019 

14) Ibu Lastri (49th) 

Wiraswasta 

Di tempat saya tidak ada W/PU/2/14)/2019 

3. Status lahan pada bangunan 

yang mengalami perubahan ? 

1) Ibu Masruah (42th) 

Pedagang 

Kalo jalan-jalan terus yang buat wisata itu pemerintah yang pegang 

mbak. Beda lagi kalo punya warga sini ya, rumahnya diperbaiki 

sendiri.. 

W/PU/3/1)/2019 

2) Bapak Purnomo 

(53th) Pegawai 

BBPBAP 

Kan Pantai Kartini milik daerah, kalo ada yang rusak ya yang perbaiki 

mereka. 

 

W/PU/3/2)/2019 

3) Ibu Rini (32th) Ibu 

rumah tangga 

Rumah warga termasuk punya saya dari dulu milik pribadi. Paling 

beberapa warga yang dulunya punya orang terus dibeli orang baru. 

Kaya di sebelah ini di beli orang buat jadi homestay 

W/PU/3/3)/2019 

4) Ibu Zariah (45th) 

Pedagang 

Bangunan sini yang buat wisata dari pemerintah W/PU/3/4)/2019 

5) Ibu Is (48th) 

Pedagang 

Perubahan dari rumah saya termasuk toko ini punya keluarga sendiri W/PU/3/5)/2019 

6) Bapak Giarto (55th) 

wiraswasta 

Perubahan renovasi kalo d rumah-rumah seperti ini milik warga 

sendiri 

W/PU/3/6)/2019 

7) Bapak Suwignyo -   
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No. Variabel Pertanyaan Responden  Hasil Wawancara Kode Responden 

(47th) PNS 

8) Bapak Karmon (45th) 

Tourguide 

-  - 

9) Hafis (28th) 

Wiraswasta 

-  - 

10) Bapak Sumeneng 

(43th) Wiraswasta 

-  - 

11) Ibu Nur Aini (42th) 

Wiraswasta 

-  - 

12) Bapak Mulyono 

(53th) Pensiunan PNS 

Rata-rata milik sendiri lahan di kampung ini. W/PU/3/12)/2019 

13) Bapak Ustad (58th) 

Wiraswasta 

Hasil beli dari warga yang punya tanah ini. Tapi sekarang sudah milik 

saya 

W/PU/3/13)/2019 

14) Ibu Lastri (49th) 

Wiraswasta 

Dari dulu ini turun temurun dari keluarga mbak.  W/PU/3/14)/2019 

4. Bagaimana karakteristik / 

bentuk rumah saudara ? 

1) Ibu Masruah (42th) 

Pedagang 

Sekitar tahun 2000an rumah saya tergolong sederhana yang penting 

ada tempat buat istirahat. 

W/PU/4/1)/2019 

2) Bapak Purnomo 

(53th) Pegawai 

BBPBAP 

Bangunan sebelum dijadikan homestay sekedar rumah. Yang sekarang 

sudah tidak ada rumahdi bangunan ini  

W/PU/4/2)/2019 

3) Ibu Rini (32th) Ibu 

rumah tangga 

Belum dibuat 2 lantai gini, halamannya masih ada masih punya 

tanaman. 

 

W/PU/4/3)/2019 

4) Ibu Zariah (45th) 

Pedagang 

Masih kecil rumah saya dulu, sering bocor juga. Teras saya bikin 

warung kecil-kecilan. 

W/PU/4/4)/2019 

5) Ibu Is (48th) 

Pedagang 

Pas disini belum kaya gini tidak ada toko mbak, cuma gerobak buat 

jualan. 

W/PU/4/5)/2019 

6) Bapak Giarto (55th) 

wiraswasta 

ya rumah sekaligus tempat kerja buat usaha W/PU/4/6)/2019 

7) Bapak Suwignyo 

(47th) PNS 

Tetap jadi rumah mba. Karna tokonya Cuma di depan tidak gabung 

jadi satu 

W/PU/4/7)/2019 

8) Bapak Karmon (45th) Kondisi rumah tidak jauh beda sama yang dulu kan hanya kamar W/PU/4/8)/2019 
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No. Variabel Pertanyaan Responden  Hasil Wawancara Kode Responden 

Tourguide depan ini saya ganti pintu buat toko. 

9) Hafis (28th) 

Wiraswasta 

Rumah ada tambahannya toko di depan langsung jalan W/PU/4/9)/2019 

10) Bapak Sumeneng 

(43th) Wiraswasta 

Rumah ditambah toko W/PU/4/10)/2019 

11) Ibu Nur Aini (42th) 

Wiraswasta 

Tetap rumah mbak, tokonya tidak menyatu dengan rumah W/PU/4/11)/2019 

12) Bapak Mulyono 

(53th) Pensiunan PNS 

-  W/PU/4/12)/2019 

13) Bapak Ustad (58th) 

Wiraswasta 

Sekarang disebutnya bukan rumah, sudah jadi hotel W/PU/4/13)/2019 

14) Ibu Lastri (49th) 

Wiraswasta 

Bentuknya ya rumah biasa mbak, sebelum rame seperti sekarang tidak 

ada kepikiran buat buka usaha warung gini. 

W/PU/4/14)/2019 

5. Seberapa besar pengaruh 

perubahan rumah saudara ? 

1) Ibu Masruah (42th) 

Pedagang 

Nambah toko aja mbak di depan rumah 

Ini dulunya halaman jadi tempat jualan. 
W/PU/5/1)/2019 

2) Bapak Purnomo 

(53th) Pegawai 

BBPBAP 

Berubah semua mbak - 

3) Ibu Rini (32th) Ibu 

rumah tangga 

Hanya halaman saja yang berubah W/PU/5/3)/2019 

4) Ibu Zariah (45th) 

Pedagang 

Toko saja yang baru tidak ada pengaruh di rumah W/PU/5/4)/2019 

5) Ibu Is (48th) 

Pedagang 

Paling hanya ruang tamu yang saya perkecil jarang punya tamu juga W/PU/5/5)/2019 

6) Bapak Giarto (55th) 

wiraswasta 

Pengaruhnya hanya tidak punya halaman yang dibuta toko sama punya 

2 lantai dijadikan homestay 

W/PU/5/6)/2019 

7) Bapak Suwignyo 

(47th) PNS 

Tidak ada sama sekali perubahan di rumah W/PU/5/7)/2019 

8) Bapak Karmon (45th) 

Tourguide 

Ruangan bisa di tambah buat jualan, kamar depan yang saya rubah 

 

W/PU/5/8)/2019 

9) Hafis (28th) 

Wiraswasta 

Tidak ada pengaruhnya di dalam rumah cuman dulu masuknya dari 

pintu depan sekarang jadi lewat pintu samping 

W/PU/5/9)/2019 
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No. Variabel Pertanyaan Responden  Hasil Wawancara Kode Responden 

10) Bapak Sumeneng 

(43th) Wiraswasta 

Ruang tamunya malah saya perluas, bisa buat barang jualan semisal di 

toko penuh 

W/PU/5/10)/2019 

11) Ibu Nur Aini (42th) 

Wiraswasta 

Tidak ada pengaruhnya W/PU/5/11)/2019 

12) Bapak Mulyono 

(53th) Pensiunan PNS 

Samping rumah saya tambah bangunan W/PU/5/12)/2019 

13) Bapak Ustad (58th) 

Wiraswasta 

-  - 

14) Ibu Lastri (49th) 

Wiraswasta 

Teras ini saya perbaiki jadi warung makan W/PU/5/14)/2019 

6. Apa faktor / alasan yang 

menyebabkan terjadinya 

perubahan ? 

1) Ibu Masruah (42th) 

Pedagang 

Buat tambah-tambah penghasilan. W/PU/6/1)/2019 

2) Bapak Purnomo 

(53th) Pegawai 

BBPBAP 

Strategis sama lokasi tempat wisata W/PU/6/2)/2019 

3) Ibu Rini (32th) Ibu 

rumah tangga 

Lumayan punya lahan disini banyak wisata bisa jualan. 

 

W/PU/6/3)/2019 

4) Ibu Zariah (45th) 

Pedagang 

Rugi mba kalo tidak buka usaha disini rame  W/PU/6/4)/2019 

5) Ibu Is (48th) 

Pedagang 

Memanfaatkan lokasi rumah yang ada di tempat wisata. W/PU/6/5)/2019 

6) Bapak Giarto (55th) 

wiraswasta 

Kalo sekarang tidak rame gini paling saya masih nelayan. 

 

W/PU/6/6)/2019 

7) Bapak Suwignyo 

(47th) PNS 

Dibuat kesibukan istri saya W/PU/6/7)/2019 

8) Bapak Karmon (45th) 

Tourguide 

Biar bisa ada kerjaan lain W/PU/6/8)/2019 

9) Hafis (28th) 

Wiraswasta 

Peluang dapat penghasilan tambahan W/PU/6/9)/2019 

10) Bapak Sumeneng 

(43th) Wiraswasta 

Kalo pas wisatawan cari oleh-oleh biar gampang cari disini ada 

banyak toko 

W/PU/6/10)/2019 

11) Ibu Nur Aini (42th) Disini rame orang wisata W/PU/6/11)/2019 
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Wiraswasta 

12) Bapak Mulyono 

(53th) Pensiunan PNS 

Dibuat usaha mbak W/PU/6/12)/2019 

13) Bapak Ustad (58th) 

Wiraswasta 

Tambahan usaha, biar bisa ngasih pekerjaan saudara W/PU/6/13)/2019 

14) Ibu Lastri (49th) 

Wiraswasta 

Nambah penghasilan saya yang Cuma di rumah mbak, sama pas lokasi 

rumah disini banyak orang-orangnya 

W/PU/6/14)/2019 

7. Apa fungsi ruang dalam 

rumah saudara ? 

 

1) Ibu Masruah (42th) 

Pedagang 

Untuk tempat tinggal W/PU/7/1)/2019 

2) Bapak Purnomo 

(53th) Pegawai 

BBPBAP 

Tempat bisnis dan rumah W/PU/7/2)/2019 

3) Ibu Rini (32th) Ibu 

rumah tangga 

Tempat untuk pulang, untuk usaha W/PU/7/3)/2019 

4) Ibu Zariah (45th) 

Pedagang 

Sebagai tempat istirahat W/PU/7/4)/2019 

5) Ibu Is (48th) 

Pedagang 

Seperti rumah pada umumnya, dijadikan kamar, tempat pulang. W/PU/7/5)/2019 

6) Bapak Giarto (55th) 

wiraswasta 

Untuk kegiatan sehar-hari dilakukan W/PU/7/6)/2019 

7) Bapak Suwignyo 

(47th) PNS 

Tergantung kebutuhan masing-masing yang ada di rumah W/PU/7/7)/2019 

8) Bapak Karmon (45th) 

Tourguide 

Buat istirahat, tempat kerja. W/PU/7/8)/2019 

9) Hafis (28th) 

Wiraswasta 

Tempat tinggal W/PU/7/9)/2019 

10) Bapak Sumeneng 

(43th) Wiraswasta 

Tempat berkumpulnya keluarga W/PU/7/10)/2019 

11) Ibu Nur Aini (42th) 

Wiraswasta 

Macam-macam fungsinya tergantung posisinya lagi dimana. Kalo di 

kamar ya buat istirahat 

W/PU/7/11)/2019 

12) Bapak Mulyono 

(53th) Pensiunan PNS 

Segala macam aktivitas W/PU/7/12)/2019 
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No. Variabel Pertanyaan Responden  Hasil Wawancara Kode Responden 

13) Bapak Ustad (58th) 

Wiraswasta 

tempat memperoleh pendapatan W/PU/7/13)/2019 

14) Ibu Lastri (49th) 

Wiraswasta 

Ruang untuk menjelankan aktivitas W/PU/7/14)/2019 

8. Adakah penambahan ruang 

dan apa alasannya ? 

1) Ibu Masruah (42th) 

Pedagang 

Ada pada toko. Untuk jualan W/PU/8/1)/2019 

 
2) Bapak Purnomo 

(53th) Pegawai 

BBPBAP 

Ada dan berubah fungsi ruang di dalam bangunan ini. Usaha 

penginapan 

W/PU/8/2)/2019 

 
3) Ibu Rini (32th) Ibu Nambah 2 lantai. Kebutuhan ruang untuk dagang W/PU/8/3)/2019 
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rumah tangga 

 
4) Ibu Zariah (45th) 

Pedagang 

Banyak penambahan mulai penginapan, toko. Tempat usaha W/PU/8/4)/2019 

 
5) Ibu Is (48th) Hanya toko. Dari pada jualan diluar W/PU/8/5)/2019 
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No. Variabel Pertanyaan Responden  Hasil Wawancara Kode Responden 

Pedagang 

 
6) Bapak Giarto (55th) 

wiraswasta 

Tambahan ruko. Untuk tambah-tambah penghasilan W/PU/8/6)/2019 

 
7) Bapak Suwignyo 

(47th) PNS 

Nambah toko dari ada halamannya jadi berubah toko. Untuk 

kesibukan di rumah. 

W/PU/8/7)/2019 
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No. Variabel Pertanyaan Responden  Hasil Wawancara Kode Responden 

 

 
8) Bapak Karmon (45th) 

Tourguide 

Tidak ada penambahan hanya berubahnya kamar jadi tempat dagang. 

Biar mempermudah wisatawan cari kebutuhannya. 

W/PU/8/8)/2019 

 
9) Hafis (28th) Toko di depan rumah. Untuk pendapatan tambahan ibu saya. W/PU/8/9)/2019 
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No. Variabel Pertanyaan Responden  Hasil Wawancara Kode Responden 

Wiraswasta 

 
10) Bapak Sumeneng 

(43th) Wiraswasta 

Tidak ada karna dari dulu sudah buka warung di depan rumah tapi 

belum ditembok. Untuk jualan 

W/PU/8/10)/2019 
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11) Ibu Nur Aini (42th) 

Wiraswasta 

 

W/PU/8/11)/2019 

12) Bapak Mulyono 

(53th) Pensiunan PNS 

Bangunan disebelah rumah. Untuk usaha anak saya bisa ditawarkan 

jadi penginapan. 

W/PU/8/12)/2019 
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No. Variabel Pertanyaan Responden  Hasil Wawancara Kode Responden 

13) Bapak Ustad (58th) 

Wiraswasta 

 

W/PU/8/13)/2019 

14) Ibu Lastri (49th) 

Wiraswasta 

Warung makan yang dulunya teras. 

 

W/PU/8/14)/2019 

  

 
9. Bagaimana penggunaan rumah  

sebagai usaha dan bagaimana 

cara pembagiannya ? 

1) Ibu Masruah (42th) 

Pedagang 

Digunakan untuk banyak kegiatan tinggal kebutuhannya. W/PU/9/1)/2019 

2) Bapak Purnomo 

(53th) Pegawai 

BBPBAP 

- - 

3) Ibu Rini (32th) Ibu 

rumah tangga 

Pembagiannya cukup ditoko untuk berdagang, rumah untuk kegiatan 

keluarga. 

W/PU/9/3)/2019 
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4) Ibu Zariah (45th) 

Pedagang 

Disesuaikan sama usahanya sehari-hari, homestay  ya untuk 

penginapa.  

W/PU/9/4)/2019 

5) Ibu Is (48th) 

Pedagang 

Tanpa ada pembagian sudah otomatis melakukan kegiatan sesuai 

dengan butuhnya ya seperti capek istirahat di kamar, melayani orang 

beli ya di toko. 

W/PU/9/5)/2019 

6) Bapak Giarto (55th) 

wiraswasta 

Apa aja yang dilakukan tidak perlu ada pembagian ruangan. W/PU/9/6)/2019 

7) Bapak Suwignyo 

(47th) PNS 

Kan rumah sama toko sudah beda bangunan jadi ya tidak bingung 

untuk bagi ruangan. 

W/PU/9/7)/2019 

8) Bapak Karmon (45th) 

Tourguide 

Bebas mba ruangannya kalo mau nerima tamu yang mau wisata ya 

bisa di rumah kadang ya saya langsung ketemu tamu di luar rumah. 

W/PU/9/8)/2019 

9) Hafis (28th) 

Wiraswasta 

- - 

10) Bapak Sumeneng 

(43th) Wiraswasta 

Ruangan di rumah bisa dijadikan apa aja. W/PU/9/10)/2019 

11) Ibu Nur Aini (42th) 

Wiraswasta 

- - 

12) Bapak Mulyono 

(53th) Pensiunan PNS 

Sudah di bagi bangunan baru untuk penginapan, disini untuk toko 

sama rumah. 

W/PU/9/12)/2019 

13) Bapak Ustad (58th) 

Wiraswasta 

- - 

14) Ibu Lastri (49th) 

Wiraswasta 

Didepan buat warung. W/PU/9/14)/2019 

10. Faktor apa saja yang 

mempengaruhi rumah sebagai 

usaha ? 

1) Ibu Masruah (42th) 

Pedagang 

Hemat tenaga dibandingkan kerja lain. W/PU/10/1)/2019 

2) Bapak Purnomo 

(53th) Pegawai 

BBPBAP 

- - 

3) Ibu Rini (32th) Ibu 

rumah tangga 

Meneruskan usaha orang tua di tempat wisata W/PU/10/3)/2019 

4) Ibu Zariah (45th) 

Pedagang 

Supaya memenuhi pengunjung bisa menginap disini W/PU/10/4)/2019 
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5) Ibu Is (48th) 

Pedagang 

Posisi rumah yang di wisata di manfaatkan W/PU/10/5)/2019 

6) Bapak Giarto (55th) 

wiraswasta 

Masih punya ruangan yang bisa digunakan  W/PU/10/6)/2019 

7) Bapak Suwignyo 

(47th) PNS 

Untuk kebutuhan istri ya jualan ya ibu rumah tangga W/PU/10/7)/2019 

8) Bapak Karmon (45th) 

Tourguide 

Tidak perlu biaya sewa toko W/PU/10/8)/2019 

9) Hafis (28th) 

Wiraswasta 

Kesempatan tinggal di lokasi yang ramai W/PU/10/9)/2019 

10) Bapak Sumeneng 

(43th) Wiraswasta 

Pas di rumah bisa sekalian jaga toko W/PU/10/10)/2019 

11) Ibu Nur Aini (42th) 

Wiraswasta 

Tidak perlu kerja di luar rumah W/PU/10/11)/2019 

12) Bapak Mulyono 

(53th) Pensiunan PNS 

Meneruskan kegiatan setelah pensiun ada kesibukan di rumah 

membantu keluarga 

W/PU/10/12)/2019 

13) Bapak Ustad (58th) 

Wiraswasta 

- - 

14) Ibu Lastri (49th) 

Wiraswasta 

Tidak perlu pindah-pindahin barang saat buka warung W/PU/10/14)/2019 

Sumber Survey Primer, 2019 
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Hasil Wawancara 

Penduduk di Kawasan Wisata Pantai Kartini 

 

Nama  : Ibu Masunah 

Usia  : 73 tahun 

Tanggal : 30 Juni 2019 

Alamat  : Kelurahan Bulu RT 1 RW 2 

No Pertanyaan Hasil Wawancara Kode 

Responden 

1. Apakah Kawasan Pantai Kartini ini pada 

tahun 2000 atau sebelum penataan 

kawasan ramai pengunjung setiap harinya 

? 

Ramenya ya biasa dulu mbak, paling orang mancing, cari ikan, 

mandi air laut, sering juga orang datang cuma duduk-duduk. 

Datangnya ya pas pagi habis subuh sama sore. Saya masih ingat 

dulu rumah disini tidak sepadat sekarang.  

W/PU/1/2019 

2. Siapa saja yang berkunjung di kawasan 

ini pada tahun tersebut ?  

Kebanyakan orang daerah Jepara sendiri yang tau sejarah Pantai 

Kartini pasti sering kesini sama percaya mandi di pantai sini 

penyakit kulit bisa hilang. 

W/PU/2/2019 

3. Apakah penduduk pada tahun 2000 

merupakan penduduk asli ? 

Iya mbak rata-rata penduduk asli termasuk saya sampai saya 

punya cucu masih tinggal disini. Beda sama sekarang ada 

penduduk yang bukan asli sini. Mereka beli lahan disini sengaja 

buat usaha. Banyak juga pendatan disini jualan macam-macam. 

W/PU/3/2019 

4. Apakah ada acara rutin di kawasan wisata 

Pantai Kartini ? 

Acara dangdut setiap hari minggu, acara lomban setelah lebaran. W/PU/4/2019 

Sumber Survey Primer, 2019 
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Hasil Wawancara 

Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Jepara 

 

Responden : (Sekertaris DISPARBUD Kabupaten Jepara) 

No Pertanyaan Hasil Wawancara Kode 

Responden 

1 Adakah perubahan luas di Kawasan 

Wisata Pantai Kartini ? 

Tidak ada perubahan luas W/PE/1/2019 

2 Bagaimana perawatan fasilitas yang ada 

di Kawasan Wisata Pantai Kartini ? 

Perawatan dilakukan setiap tahun dan pengecekan jika diperlukan 

sewaktu-waktu 

W/PE/2/2019 

3 Adakah peraturan khusus untuk pemilik 

usaha yang ada di Kawasan Wisata 

Pantai Kartini ? 

Setiap penduduk diperbolehkan memiliki kios/toko 1 kepala 

keluarga 1 kios. 

W/PE/3/2019 

4 Adakah perubahan jenis wisata di 

kawasan tersebut ? 

Di bangunan Kura-kura saat tahun 2002 belum jadi wisata 

edukasi, mulai tahun 2011 di dalam bangunan Kura-kura menjadi 

wisata edukasi. 

W/PE/4/2019 

5 Adakah acara khusus yang diberikan 

oleh pemerintah baik yang diberikan 

untuk pengunjung maupun pemilik 

usaha? 

Event-event tertentu dan hiburan rutin pada hari Minggu untuk 

pengunjung. 

Sedangkan untuk pemilik usaha pemberian penyuluhan dari segi 

managemen keuanga, marketing atau pemasaran, dan pinjaman 

dana sebagai modal usaha. 

W/PE/5/2019 

Sumber Survey Primer, 2019 
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