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HALAMAN LAMPIRAN 

Lampiran 1. Hasil Wawancara Pengunjung 

Hasil pengambilan sampel terhadap responden di daerah tujuan wisata menuungakan sampling data 1% dari jumlah pengujung wisata untuk mengatahui 

angka perkembangan obyek wisata yang berada di Kabupaten Ngawi tahun 2016. 

Nama 

Obyek 
Berapa sering berkunjung 

Bagaimana Keindahan obyek 

wisata 
Berapa KM menuju Obyek Wisata Apakah tersedia Angkutan Umum 

Pembangunan obyek wisata dimasing-

masing DTW 

Musium 

Trinel 

8 responden yang datang 

satu bulan sekali,  

6 responden lebih satu bulan 

sekali,  

6 responden satu minggu 

sekali 

5  responden tidak menarik,  

6 responden menarik,  

6 responden sangat menarik 

6  responden Km menuju wisata  

sedang ( 15,3-25,6 Km),  

6 responden Km menuju wisata  dekat 

(< 15,3 Km), 

7 responden Km menuju wisata jauh ( 

> 25 Km) 

11 responden menjawab tidak tersedia, 

7   responden menjawab tersedia tetapi 

masih terbatas 

15 Belum sepenuhnya memadahi, sebab 

banyak para pengunjung yang kurang 

menjaga kebersihan padahal sudah 

disediakan tempat sampah.,  

5 menjawab sudah mamadai 

Tawun Poll 3  responden yang datang ke 

Tawun Poll satu minggu 

sekali,  

7 responden menjawab lebih 

satu bulan,  

15 responden satu bulan 

8  responden menjawab 

menarik, 10 responden 

menjawab sangat menarik, 4 

responden menjawab tidak 

menarik 

5  responden menjawab menuju lokasi 

jauh (>25 Km),  

8 responden menjawab menuju lokasi 

sedang (15,3-25,6 Km),  

6 responden menjawab dekat (<15,3 

Km) 

9 responden menjawab tersediannya 

sarana transportasiresponden 

menjawab tersediannya sarana 

transportasi tetapi masih terbatas 

20 responden menjawab belum 

sepenuhnya memenuhi kriteria yang ada, 

sebab masih banyak tempat-tempat arena 

permainan yang kurang terawat, dan 

kebersihan pun masih kurang,  

5 responden menjawab sudah memenuhi 

kriteria sebab terdapat areana permainan 

lengkap 

Pondok 

DAM 

5 responden berkunjung 

dalam satu minggu sekali, 6 

responden 1 bulan sekali, 4 

responden menjawab > 1 

bulan sekali 

7 responden menjawab  tidak 

menarik, 5 responden menjawab 

menarik, 3 responden menjawab 

sangat menarik 

4 responden menjawab sedang (15,3-

25,6 Km), 6 responden menjawab jauh 

(>25 Km), 5 responden menjawab 

dekat (<15,3 Km) 

15 responden menjawab tersedia 

angkutan umum 

10  responden belum sepenuhnya 

memadahi,  

5 responden menjawab sudah memadai 

Kebun Teh 

Jamus 

10 responden menjawab satu 

bulan sekali,  

5 responden menjawab satu 

minggu sekali,  

5 responden menjawab lebih 

satu bulan sekali 

7 responden menjawab menarik, 

13 responden menjawab sangat 

menarik 

10 responden menjawab sedang (15,3-

25,6 Km),  

5 responden menjawab jauh (>25 Km),  

5 responden menjawab dekat (<15,3 

Km) 

20 responden menjawab tidak 

tersediannya angkutan umum. 

10 responden menjawab memenuhi 

kriteria yang ada, sebab masih banyak 

tempat-tempat arena permainan yang 

kurang terawat, dan kebersihan pun masih 

kurang, 10 responden menjawab belum 

memenuhi kriteria yang ada di lokasi 

Monument 

Soerjo 

5 responden menjawab satu 

bulan sekali,  

5 responden menjawab satu 

minggu sekali,  

5 responden menjawab lebih 

dari satu bulan sekali 

7 responden menjawab menarik, 

8 responden menjawab sangat 

menarik 

5 reponden menjawab sedang (15,3-

25,6 Km),  

4 responden menjawab jauh (>25 Km),  

6 responden menjawab dekat (<15,3 

Km) 

8 responden menjawab sudah 

tersediannya angkutan umum. 

7 responden menjawab tersedia sarana 

transportasi 

10 responden menjawab sudah memnuhi 

kriteria,  

5 responden menjawab  belum memenuhi 

kriteria sebab terdapat sarana dan 

prasrananya masih kurang 
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Lanjutan Lampiran 1. Hasil Wawancara Pengunjung 

Air Terjun 

Pengantin  

5 responden menjawab satu 

bulan sekali,  

3 responden menjawab satu 

minggu sekali,  

2 responden menjawab >1 

bulan sekali 

7 responden menjawab menarik, 

3 responden menjawab sangat 

menarik 

3 responden menjawab sedang (15,3-

25,6 Km),  

5 responden menjawab jauh (>25 Km),  

2 responden menjawab dekat (<15,3 

Km) 

10 responden menjawab tidak 

tersediannya angkutan umum 

10 responden menjawab belum memenuhi 

kriteria yang ada di lokasi 

Benteng 

Pendem 

12 responden berkunjung 

dalam satu minggu sekali, 

6 responden 1 bulan sekali,  

7 responden menjawab > 1 

bulan sekali 

9responden menjawab menarik, 

12 responden menjawab sangat 

menarik,  

6 responden menjawab tidak 

menarik 

10 responden menjawab sedang (15,3-

25,6 Km),  

5 responden menjawab jauh (>25 Km),  

10 responden menjawab dekat (<15,3 

Km) 

25 responden menjawab tidak 

tersediannya angkutan umum 

15 responden menjawab sudah memnuhi 

kriteria wisata,  

10 responden menjawab  belum 

memenuhi kriteria sebab terdapat sarana 

dan prasrananya masih kurang 

 Hasil: Wawancara terhadap pengunjung, 2017 
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Lampiran 2. Hasil wawancara Dinas Pariwisata 

Berdirinya obyek wisata 

Kabupaten Ngawi 

Kendala dalam mengelola 

obyek wisata 

Keunggulan wisata 

Kabupaten Ngawi 

Wisata yang 

dikembangkan 

Website Khusus 

dari obyek 

wisata 

Harapannya 

kedepan untuk 

obyek wisata 

a. Musium Trinel tahun 1991 

b.  Tawun Poll tahun 2000 

c. Pondok Dam tahun 2001 

d. Kebun Teh Jamus tahun 2000  

e. Monument Soerjo  tahun 2003 

f. Air Terjun Pengantin 2004 

g. Benteng Pendem tahun 2002 

Dari masng-masing 

obyek wisata yang ada di 

Kabupaten Ngawi adalah 

terkendalanya dalam soal 

dana, sehingga ada 

beberapa obyek wisata 

yang fasilitas-fasilitasnya 

kurang memadi 

sehinngga minat 

wisatawan berkunjung Ke 

DTW berkurang 

Keunggulan wisata 

yang ada di 

Kabupaten Ngawi 

adalah wisata tawun 

poll dan wisata Kebun 

Teh Jamus 

Air terjun pengantin 

salah satu destinasi 

yang lagi 

dikembangkan. 

Namun terkendala 

oleh biaya karena 

untuk membuat satu 

tempat wisata itu 

membutuhkan dana 

yang sangat besar. 

Ada yaitu 

wisata Musium 

Trinel dan yang 

lainnya belum 

ada, tapi dari 

Dinas 

Pariwisata akan 

menggusahan 

untuk pembuat 

website khusus 

dari masing-

masing obyek 

wisata 

Harapannya adalah 

bahwa generasi 

muda harus sering 

datang kemusium, 

dengan datang 

generasi muda bisa 

tahu banyak akan 

sejarah 

diindonesia. 

 Hasil wawancara kepada Dinas Wisata di Kabupaten Ngawi terkendala dalam mengelola obyek wisata  terkendalanya dalam soal dana, sehingga ada 

beberapa obyek wisata yang fasilitas-fasilitasnya kurang memadi sehinngga minat wisatawan berkunjung Ke DTW berkurang, keunggulan dari wisata adalah 

onyek wisata Tawun Poll dan Kebun Teh Jamus serta wisata yang baru dikembangkan adalah Air Terjun Pengantin, terdapat pula Website khusus pada wisata 

Musium Trinel. Harapannya obyek wisata di Kabupaten Ngawi bahwa generasi muda harus sering datang kemusium, dengan datang generasi muda bisa tahu 

banyak .  
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Lampiran 3. Nama Obyek Wisata Kabupaten Ngawi 

a. Musium Trinel 

     Toilet dan Mussola 

   
Bak sampah            Musim dan tempat Informasi 

    
Pakir       

b. Benteng Pendem    Area Pakir   

   

         Toilet     Bak sampah 
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LANJUTAN HAL 70 

c. Tawun Poll 

Mussola 

    
 

Bak sampah     Toilet 

    
 Gazebo    Kandang Hewan 

    
Arena Permainan   Kolam untuk Upacara Keduk Beji 
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d. Monument Soerjo 

      Taman  

   
 

Bak sampah dan gazebo   Tempat bermain 

    
e. Kebun Teh Jamus 

 

Pakir     Para Pedagang  

  
Kolam Renang     Kebun Teh Jamus 

  



73 
 

 

LANJUTAN HAL 72 

f. Air Terjun Pengantin   Area Pakir 

     

  

 

g. Pondok Dam     hiburan memancing warga  

   
 

Musola      Area Pakir 
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Lampiran 4. koesioner pengujung wisata 

Daftar Koesioner 

a. Nama Responden  : 

b. Alamat  Responden  : 

c. Jenis Kelamin   : 

1. Berapa sering anda berkunjung keobjek wisata Ngawi? 

a. 1 Minggu sekali 

b. 1 bulan sekali  

c. > 1 bulan sekali 

2. Bagaimana keindahan objek wisata di Ngawi? 

a. Tidak menarik 

b. Menarik  

c. Sangat Menarik  

3. Berapa Km jarak dari rumah anda menuju objek wisata di Ngawi?  

a. Jauh (>25 Km) 

b. Sedang (15,3- 25,6 Km) 

c. Dekat ( < 15,3 Km) 

4. Apakah angkutan umum menuju Obyek wisata Ngawi tersedia setiap saat? 

a. Tidak tersedianya sarana transportasi 

b. Tersedianya sarana transportasi tetapi masih terbatas 

c. Tersedianya sarana transportasi 

5. Apakah pembangunan di tempat wisata yang ada di lokasi sudah memenuhi 

kriteria yang sudah ada?  

Jawab: 
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 Lampiran 5. Dinas Pariwisata Kabupaten Ngawi 

Daftar Koesioner 

a. Nama Responden : Ir. Budi Sulistyono 

b. Jenis Kelamin : Laki-laki 

 

1.  Sejak kapan berdirinya obyek wisata yang ada di Kabupaten Ngawi? 

Jawab:  

2. Apa saja kendala dalam mengelola obyek wisata? 

Jawab:  

3. Wisata apa saja yang menjadi keunggulan di Kabupaten Ngawi? 

Jawaab:  

4. Destinasi apa yang saat ini sedang dikembangkan di Kabupaten Ngawi? 

Jawab:  

5. Apakah ada Website Khusus dari obyek wisata di Kabupaten Ngawi? 

Jawab:  

6. Apa harapannya kedepan untuk obyek wisata di Kabupaten Ngawi? 

Jawab:  
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Lampiran 6. Peta Persebaran Pariwisata Kabupaten Ngawi Tahun 2016 

 


