
Lampiran 

HASIL WAWANCARA 

 

1. Kalau boleh tau, apa yang mendasari dilouncingnya branding The Beauty Of 

Java Ini Pak? 

      Jawaban : 

“Tema dalam branding yang telah kami launching bahwa Magetan the 

Beauty Of Java seratus persen ingin mengungkakan, mengabarkan 

memperkenalkan kepada masyarakat mengenaai keindahan alam, 

keindahaan wisata Kabupaten Magetan. Aspek keindahan itu adalah 

prioritas kami didalam perencanaan dari tahun ke tahun. Kabupaten 

Magetan saya kira bisa bersaing dengan wilayah laainnya mengenai 

Pariwisata khususnya di Pulau Jawa. Semangat itu telah mengilhami 

kami semua dalam menyusun suatu program kepariwisataan”(Kepala 

Disparta Magetan, Wawancara Pada Senin 1 Maret 2016 Di Kantor Dinas 

Pariwisata Magetan Pukul 10.15 WIB). 

 

 

2. Mas, bukankan branding ini ditulis oleh orang pihak ketiga... lalu apa peranan 

dinas pariwisata dalam hal ini? 

Jawaban : 

“Sebelum tagline tersebut ditulis, kami Dinas Pariwisata memiliki 

gambaran umum mengenai pariwisata kedepan dan itu kami sampaikan 

kepada pembuwat branding yang tentunya juga berdasarkan 

persetujuan Kepala Dinas Bupati bahkan sampai kepada pihak legislatif. 

Bahwa dalam pandangan umum kami, kami menyadari bahwa 

keindahan alam Kabupaten Magetan merupakan satu aspek yang harus 

dijunjung tinggi dalam menaikkan daya saing dan nilai jual kepada para 

wisatawan” (Purnomo, Wawancara Pada Sabtu 29 Februari 2016, di 

UNMUH Ponorogo pukul 16.00 WIB). 

 

3. Mas terkait dengan branding magetan Beauty Of Java, bisakah saya diberikan 

pandangannya secara objektif. 

Jawaban : 

“Secara objektif ya memang keindahan alam kabupaten magetan tidak 

diragukan lagi mas.... hehe. Nah itu nilai objektifnya, adapun strategi 

pemasaran itu kalau strategi yang baik ya pasti akan disampaikan sesuai 

kondisi yang senyatanya. Kalau  kita bilang indah tapi nyatanya tidak, 

itu yang tidak baik” (Benny, Wawancara Pada Sabtu 29 Februari 2016, di 

UNMUH Ponorogo pukul 16.10 WIB). 

 

 

 

 



4. Terkait dengan tageline branding Kabupaten Magetan yaitu Beauty Of Java, 

apakah anda tahu artinya apa... maksudnya apakah anda memahami apa yang 

dimaksud? 

Jawaban : 

“Kalau maksud yang sebenarnya seperti apa ya kami tidak tahu mas, 

yang tau ya yang membuwat tulisan... mungkin Bupati atau pejabat 

daerah. Kalau Kami hanya bisa mengartikan dan mengira-ngira apa 

maksudnya sih. Kalau dilihat dari terjemahnya ya itu makna bahwa 

magetan adalah mewakili keindahan di Pulau jawa.. gitu ya”. (Rastiwi, 

Wawancara Di Telaga Sarangan Magetan pada Minggu 28 Februari 2016 

Pukul 09.30 WIB). 

 

 “Magetan adalah miniatur pulau jawa mas, mungkin maksudnya dalam 

hal keindahan alamnya magetan bisa bersaing dengan daerah-daerah 

lainnya di Pulau Jawa Ini”. (Wahjudiono, Wawancara Di Telaga Sarangan 

Magetan pada Minggu 28 Februari 2016 Pukul 09.40 WIB) 


