








Lampiran 5. Transkip Pertanyaan Wawancara POAC 

 

Transkip Pertanyaan Wawancara POAC 

Responden  

Nama   :  

Jabatan  : 

Tempat  :  

Hari/tanggal  :  

Jam   :  

Pertanyaan 1 manajemen Perencanaan (Planing) 

No  Komponen Pertanyaan Peneliti Keterangan 

1 Apa tujuan didirikannya Watu Bangkong 

Adventure? 

 

2 Apa tujuan Watu Bangkong Adventure di 

tahun ini? 

 

3 Apa program jangka pendek Watu 

Bangkong Adventure? 

 

4 Apa program jangka panjang wisata Watu 

Bangkong Adventere? 

 

5 Apakah ada dukungan dari pihak 

pemerintah yayasan atau seponsor? 

 

6 Kendala- kendala yang di alami dalam 

pemenuhan program jangka pendek? 

 

 



Pertanyaan 2 manajemen Pengorganisasian (Organising) 

No  Komponen Pertanyaan Peneliti Keterangan 

7 bagaimana pembentukan susunan 

organisasi Watu Bangkong Adventure? 

 

8 Bagaimana sistem perekrutan pemandu di 

obyek wisata Watu Bangkong Adventure? 

 

9 Bagaimana pemenuhan SDM (Sumber 

Daya Manusia) yang tepat di Wisata Watu 

Bangkong Adventure? 

 

Pertanyaan 3 Manajemen Penggerakan (Actuating) 

No  Komponen Pertanyaan Peneliti Keterangan 

10 Bagaimana cara memotivasi anggota 

pengurus di Watu Bangkong Adventure? 

 

11 Apakah ada pertemuan rutin pengurus 

Watu Bangkong Adventure? 

 

Pertanyaan 4 Manajemen Pengontrolan (Controling) 

No  Komponen Pertanyaan Peneliti Keterangan 

12 Bagaimana cara yang dilakukan untuk 

mengontrol pendanaan? 

 

13 Bagaimana cara mengondisikan anggota 

bekerja efektif dan produktif supaya tidak 

menimbulkan kerugian? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6. Transkip Hasil Wawancara 

Transkip Hasil Wawancara 

Responden I 

Nama   : Joko Priyono 

Jabatan  :Ketua Watu Bangkong Adventure 

Tempat  : Dukuh Sinyareng, Desa Paninggaran 

Hari/tanggal  : Rabu 03 januari 2018 

Jam   : 15: 00 WIB s.d Selesai 

Pertanyaan 1 manajemen Perencanaan (Planing) 

1. Apa tujuan didirikannya Watu Bangkong Adventure? 

“Menurut saya tujuan Watu Bangkong Adventure adalah membuat 

nilai positif kepada masyarakat sekitar Watu Bangkong Adventure 

membuka peluang usaha dan yang paling penting intinya ingin 

menanggulangi jumlah pengangguran yang ada sehingga 

menciptakan lapangan pekerjaan dan mengembangkan 

perekonomian masyarakat sekitar.” 

2. Apa tujuan Watu Bangkong Adventure di tahun ini? 

“tujuannya yaitu menciptakan Watu Bangkong Adventure sebagai 

wahana olahraga rekreasi yang dapat dinikmati bagi masyarakat 

lokal khususnya di kecamatan paninggaran.” 

3. Apa program jangka pendek Watu Bangkong Adventure? 

“Program jangka pendeknya adalah memanfaatkan aliran sungai 

Kali Genting untuk dijadikan wisata tubing.” 

4. Apa program jangka panjang wisata Watu Bangkong Adventere? 

“program jangka panjangnya yaitu dibangunnya sarana prasarana 

seperti gazebo, wahana permainan anak-anak, juga tempat 

hal/gathering (tempat meeting).” 

5. Apakah ada dukungan dari pihak pemerintah yayasan atau seponsor? 

“selama ini sudah melakukan koordinasi dengan kepla desa dan 

pihak kecamatan dan juga kabupaten namun demikian sifatnya baru 



memberitahu dan melakukan perijinan selebihnya bantuan dana yang 

diberikan hanya dari pihak desa dan swadaya masyarakat.” 

6. Kendala- kendala yang di alami dalam pemenuhan program jangka 

pendek? 

“ kendala disini yang paling utama adalah faktor finansial/masalah 

keuangan.” 

Pertanyaan 2 manajemen Pengorganisasian (Organising) 

7. bagaimana pembentukan susunan organisasi Watu Bangkong 

Adventure? 

“struktur organisasi disini dibuat dengan musyawarah antar pemuda 

dukuh Godang dan dukuh Sinyareng berjumlah 40 peserta sampai 50 

peserta. Hingga terbentuklah kelompok sadar wisata GARDA 

MUDA MANDIRI.” 

8. Bagaimana sistem perekrutan pemandu di obyek wisata Watu 

Bangkong Adventure? 

“perekrutan dilakuakan dengan cara sukarela. Dari orang-orang yang 

memiliki kemampuan dibidang adventure dan memiliki beberapa 

keahlian dan juga lisensi” 

9. Bagaimana pemenuhan SDM (Sumber Daya Manusia) yang tepat di 

Wisata Watu Bangkong Adventure? 

“pemenuhan SDM (Sumber Daya Manusia) dilakukan dengan cara 

melihat/berkunjung ketempat wisata adventure di sekitar 

Pekalongan.” 

Pertanyaan 3 Manajemen Penggerakan (Actuating) 

9. Bagaimana cara memotivasi anggota pengurus di Watu Bangkong 

Adventure? 

“cara memotivasi pengusus dengan cara kita contohkan wisata-

wisata yang sudah maju kemudian juga memberikan semangat 

bahwa prospek kedepannya  kita yakinkan kepada teman-teman 

bahwa ini akan menjadi wisata yang bagus.” 

10. Apakah ada pertemuan rutin pengurus Watu Bangkong Adventure? 

“pertemuan rutin ada dilakukan yang sudah berlalu selama 3 bulan 

sekali.” 



Pertanyaan 4 Manajemen Pengontrolan (Controling) 

11. Bagaimana cara yang dilakukan untuk mengontrol pendanaan? 

“untuk dana pemasukan dana dan dana keluar dilaporkan setiap 

bulan dan laporan itu selalu dikirimkan ke dinas pariwisata 

dalamsetiap bulannya.” 

12. Bagaimana cara mengondisikan anggota bekerja efektif dan 

produktif supaya tidak menimbulkan kerugian? 

“kita memberikan tugas masing-masing atau dikelompokkan sebagai 

penanggung jawab. ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transkip Hasil Wawancara 

 

Identitas Responden II 

Nama   : Wilujeng Sudaryoto 

Jabatan  : Penasihat Watu Bangkong Adventure 

Tempat  : Dukuh Sinyareng, Desa Paninggaran 

Hari/tanggal  : kamis 04 januari 2018 

Jam   : 15: 00 WIB s.d Selesai 

 

Pertanyaan 1 manajemen Perencanaan (Planing) 

1. Apa tujuan didirikannya Watu Bangkong Adventure? 

“Menurut saya tujuan yang paling mendasar yaitu menggerakkan 

perekonomian masyarakat sekitar lokasi wisata, kemudian yang 

kedua yaitu memanfaatkan lokasi sekitar yang berpotensi untuk 

dijadikan wisata.” 

2. Apa tujuan Watu Bangkong Adventure di tahun ini? 

“Bagi saya tujuan didirikannya Watu Bangkong Adventure di tahun 

ini untuk melakukan pembangunan lokasi wisata, menyiapkan sarana 

prasarana yang belum lengkap, pariwisatanya sudah berjalan namun 

tetap melakukan pembangunan.” 

3. Apa program jangka pendek Watu Bangkong Adventure? 

“Program jangka pendek dari Watu Bangkong Adventureyang utama 

itu untuk menarik wisatawan lokal berkunjung di Watu Bangkong 

Adventure dengan terus melakukan pengembangan karena lokasi 

wisatanya masih minimalis, kemudian juga diharapkan dapat 

menyerap dana dari desa dan juga swadaya masyarakat kelompok 

POKDARWIS dan juga dari penjualan tiket pengunjung untuk 

pembangunan area lokasi wisata.” 

4. Apa tujuan jangka panjang wisata Watu Bangkong Adventure? 

“ program jangka panjang rencananya kan melakukan penyewaan 

tanah untuk mendirikan cabang wisata lain. Seperti wisata edukasi 

(penanaman padi dan pengolahan tanah), tempat selfie dan juga 

penambahan gazebo.” 



5. Apakah ada dukungan dari pihak pemerintah yayasan atau seponsor? 

“Sementara ini dukungan sumber dana yang ada baru dari pihak 

pemerintah desa yang mendukung penuh dibangunnya lokasi wisata 

Watu Bangkong Adventure. Bapak kepala desa berkunjung dan 

selalu meninjau dalam setiap program2 pembangunan yang ada 

sehingga memotivasi para pengurus untuk membangun Watu 

Bangkong Adventure, dari sponsor kami berusaha tapi belum ada 

hanya bersumber dari swadaya desa dan kelompok pokdarwis.” 

6. Kendala- kendala yang di alami dalam pemenuhan program jangka 

pendek? 

“Kendala yang dialami dalam pembangunan Watu Bangkong 

Adventureyang paling penting adalah masalah pendanaan karena 

dana yang ada diperoleh hanya dari swadaya masyarakat, selain itu 

kendala juga ada bagi para pemuda yang masih ragu dengan 

keberhasilan wisata Watu Bangkong Adventure tetapi kembali lagi 

tidak hentinya memberi motivasi kepada teman-teman karena kami 

mempunyai keyakinan bahwa potensi yang ada di wisata Watu 

Bangkong Adventure ini akan progres kedepannya, hanya sebagian 

kecil saja yang masih belum begitu serius Semangat saja dan 

pantang menyerah.” 

 

Pertanyaan 2 manajemen Pengorganisasian (Organising) 

7. bagaimana pembentukan susunan organisasi Watu Bangkong 

Adventure? 

“Dengan melakukan musyawarah masyarakat, POKDARWIS sesuai 

potensi-potensi orangnya juga memilih skilnya yang sesuai 

diperlukan karena ada bermacam-macam kepentingan, untuk 

pelatihan menyusul setelah terbentuk kita laporan ke dinas 

pariwisata dan akhirnya secara pelan-pelan diundang untuk pelatihan 

sudah ada 4 kali pelatihan.” 

8. Bagaimana sistem perekrutan pemandu di obyek wisata Watu 

Bangkong Adventure? 

“Kita mentornya Mas Diyon karena beliau memiliki pengalaman 

jam terbang yang tinggi mengenai adventure kita rekrut secara tanpa 

bayaran suka rela untuk memberi semangat untuk kita-kita yang 

disini.” 



9. Bagaimana pemenuhan SDM (Sumber Daya Manusia) yang tepat di 

Wisata Watu Bangkong Adventure? 

“Dengan melakukan pelatihan penambahan pengetahuan atau 

wawasan ke berbagai tempat seperti yang sudah di lakukan yaitu di 

Petungkriyono Pekalongan, Linggo Asri Pekalongan, Kajen 

pekalongan. Hanya melakukan kunjungan di sekitar kabupaten 

pekalongan.” 

Pertanyaan 3 Manajemen Penggerakan (Actuating) 

10. Bagaimana cara memotivasi anggota pengurus di Watu Bangkong 

Adventure? 

“Dengan tidak henti-hentinya memberikan semangat kepada para 

anggota pengurus Watu Bangkong Adventure dan dengan 

memberikan contoh Tempat wisata yang sudah berhasil dan 

memperoleh hasil yang maksimal seperti tempat-tempat yang sudah 

dikunjungi di sekitar kabupaten Pekalongan.” 

11. Apakah ada pertemuan rutin pengurus Watu Bangkong Adventure? 

“Rapat atau rembug wisata dilakuakn setiap 25 hari sekali atau biasa 

orang sini menyebut selapanan , terkadang  juga ada rapat mendadak 

karena mengingat pengunjung yang datang pada waktu-waktu 

tertentu karena untuk mempersiapkan snack maupun makanan untuk 

pengunjung.” 

Pertanyaan 4 Manajemen Pengontrolan (Controling) 

12. Bagaimana cara yang dilakukan untuk mengontrol pendanaan? 

“kita punya bendahara untuk mengontrol keluar masuknya uang. 

Dan terus mengembangkan kebutuhan yang diperlukan dengan 

melihat budget yang ada.” 

13. Bagaimana cara mengondisikan anggota bekerja efektif dan 

produktif supaya tidak menimbulkan kerugian? 

“Kita kasih motifasi, ketegasan selain itu juga honor.” 

 

\ 

 



Transkip Hasil Wawancara 

Responden III 

Nama   : Diyono 

Jabatan  : Pemandu Wisata Watu Bangkong Adventure 

Tempat  : Dukuh Sawangan, Desa Sawangan 

Hari/tanggal  : jum’at 05 januari 2018 

Jam   : 19: 00 WIB s.d Selesai 

Pertanyaan 1 manajemen Perencanaan (Planing) 

1. Apa tujuan didirikannya Watu Bangkong Adventure? 

“Menurut saya tujuan Watu Bangkong Adventure adalah yang 

pertama,untuk mengembangkan potensi yang ada di wilayah 

bantaran sungai Kali Genting. Kedua, dapat membantu 

perekonomian dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar 

lokasi wisata. Ketiga, bisa dinikmati orang banyak dan warga sekitar 

bisa terangkat/ikut andil.” 

2. Apa tujuan Watu Bangkong Adventure di tahun ini? 

“Bagi saya tujuan didirikannya Watu Bangkong Adventure di tahun 

ini untuk membuka wisata tubing atau arung jeram anak-anak dan 

sarana prasarana yang lebih lengkap..” 

3. Apa program jangka pendek Watu Bangkong Adventure? 

“Program jangka pendek dari Watu Bangkong Adventure yang 

pertama tentang peralatan-peralatan adalah hal yang penting untuk 

menjamin keamanan dan kenyamanan pengunjung. Kedua, membuat 

sarana prasarana seperti kolam, tinggal penambahan penyaring air 

dan pengecoran tubing anak-anak. Kemudian program berikutnya 

mengenai outbond sudah berjalan sementara dengan bongkar pasang. 

” 

4. Apa program jangka panjang wisata Watu Bangkong Adventure? 

 

“ disini program jangka panjang akan dibuatnya bangunan permanen 

seperti flyingfox dan pembuatan wisata water boom.” 

 



5. Apakah ada dukungan dari pihak pemerintah yayasan atau sponsor? 

“perkembangan dana yang saya ketahui untuk saat ini tidak ada dari 

pemerintah hanya dari bapak kepala desa yang hadir meninjau situasi 

yang sedang berkembang dan juga akan menggelontorkan dana 

untuk membuat kolam anak .” 

6. Kendala- kendala yang di alami dalam pemenuhan program jangka 

pendek? 

“kendala yang dialami yang jelas adalah finansial. Paling utama 

yang menjadi masalah kita belum berani mengambil dana dari 

sponsor dari pemerintah kita hanya berani mengajukan kepihak 

desa.” 

 

Pertanyaan 2 manajemen Pengorganisasian (Organising) 

7. bagaimana pembentukan susunan organisasi Watu Bangkong 

Adventure? 

“Pembentukan susunan organisasi terdiri atas pengurus inti,ketua, 

wakil, sekertaris dan bendehara. Kemudian ada bidang-bidang 

khususnya saya di bidang pemandu wisata,untuk kesepakatan 

sementara masa berlaku kepengurusan selama 3 tahun.” 

8. Bagaimana sistem perekrutan pemandu di obyek wisata Watu 

Bangkong Adventure? 

“Kalau perekrutan pemandu wisata cukup berat harus siap setiap 

saat, setiap waktu karena pada saat hari-hari tertentu kita harus stand 

by dilokasi yang kedua, fisiknya harus siap, yang ketiga harus 

mampu berenang. Kemudian juga harus mempunyai lisensi dasar 

paling tidak seperti keikut sertaan anggota pramuka ini menjadi 

tolakukur perekrutan kemudian melakukan lisensi kegiatan-kegiatan 

biar pemandu mendapatkan pelatihan diluar kabupaten seperti 

halnya di obyek-obyek wisata tubing/arung jeram lainnya.” 

9. Bagaimana pemenuhan SDM (Sumber Daya Manusia) yang tepat di 

Wisata Watu Bangkong Adventure? 

“PemenuhanSDM (Sumber Daya Manusia) dengan melakukan 

pelatihan berbagai ilmu materi dengan memberangkatkan beberapa 

anggota pemandu sepulangnya membagikan ilmu yang didapatkan  



seperti cara berbicara, cara berpkaiaan, cara menghadapi tamu, 

bagaimana menjaga loket yang baik di obyek wisata tersebut.” 

Pertanyaan 3 Manajemen Penggerakan (Actuating) 

10. Bagaimana cara memotivasi anggota pengurus di Watu Bangkong 

Adventure? 

“cara memotivasi pengusus di wisata yaitu dengan cara memberi 

contoh kepada tokoh-tokoh yang berperan penting dalam 

pembangunan Watu Bangkong Adventure. Seperti Pak Joko,Pak 

Wiwi, sehingga para pemuda merasa semangat dan tertarik dengan 

suntikan-suntikan yang diberikan para tokoh-tokoh diatas.” 

11. Apakah ada pertemuan rutin pengurus Watu Bangkong Adventure? 

“Pertemuan yang dilakukan ada dalam satu bulan dua kali awal dan 

akhir bulan. Awal bulan,perencanaan dan diakhir bulan 

pengevaluasian kegiatan-kegiatan selama satu bulan.” 

Pertanyaan 4 Manajemen Pengontrolan (Controling) 

12. Bagaimana cara yang dilakukan untuk mengontrol pendanaan? 

“cara yang dilakukan untuk mengontrol dana dalam proses 

perintisan disampaikan pada awal dan akhir bulan.” 

13. Bagaimana cara mengondisikan anggota bekerja efektif dan 

produktif supaya tidak menimbulkan kerugian? 

“cara yang dilakuakan untuk mengkondisikan anggota yaitu dengan 

cara pengevaluasian secara bersama-sama dan 

melakukanpengkajian kembali program-program yang telah 

dilakukan. ” 

 

 



Lampiran 7. Wisata Watu Bangkong Adventure

Gambar 1 

Wahana flying fox anak-anak dengan jarak 15meter di Watu Bangkong Adventure

permanen atau masih sistem bongkar pasang

Gambar 2.  

  

Wisata Watu Bangkong Adventure (WBA) 

anak dengan jarak 15meter di Watu Bangkong Adventure

permanen atau masih sistem bongkar pasang. 

 

anak dengan jarak 15meter di Watu Bangkong Adventure tidak 



 

 

 

Persiapan perlengkapan Wahana River Tubing di Watu Bangkong Adventure dengan jarak 1 

kilometer dengan kategori sedang (berarus deras, sungai berkelok, banyak bebatuan). 



 

 

 

Titik awal penerjunan River tubing Watu Bangkong Adventure 



 

Sarana prasarana helm dan pelampung. 

Gambar 3 

 

Wahana ayunan 

 



 

Gambar 4 

 

 

 

Pembangunan pemberhentian Tubing anak2 sejauh 50meter dan kolam renang 

 



 

Gambar 5 

 

 

 

 



Jalan menuju objek wisata watu bangkong adventure 

 

Gazebo untuk tempat istirahat dan juga tempat bersantai. 

 

 

View obyek wisata Watu Bangkong Adventure. 



Lampiran 8. Wawancara Dengan Ketua WBA 

1. Dokumentasi Wawancara Dengan Ketua Wisata Watu Bangkong Adventure. 

 

 

 



2. Dokumentasi Wawancara dengan Pemandu wisata Watu Bangkong 

Adventure. 

 

 

 



Lampiran 9. Sertifikat Pemandu Wisata Watu BAngkong Adventure (WBA). 
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