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LAMPIRAN 1 

WAWANCARA DENGAN PENGELOLA TAMAN WISATA UMBUL 

Nama Narasumber : Suciati 

Waktu Wawancara : 9 Agustus 2018 

No Pertanyaan dan Jawaban 

1. Apa saja kelebihan dan kelemahan yang dimiliki Taman Wisata Umbul ? 

 Untuk kelebihannya, umbul memiliki mini zoo yang tidak dimiliki taman wisata lain. 

Umbul juga memiliki bioskop 9D yang merupakan satu-satunya di madiun. Memiliki 

banyak wahana bermain, dan kolam renang yang disukai banyak anak-anak. Dan 

untuk kelemahannya, lebih kepada trend masyarakat saja. Karena tidak setiap saat 

orang-orang ingin berwisata ke tempat seperti ini kecuali pada hari-hari tertentu, serta 

makin banyaknya saingan wisata baik dibidang yang sama maupun berbeda. 

2. Apa saja peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Taman Wisata Umbul? 

 Banyak sekali ancaman-ancaman yang dihadapi, diantaranya munculnya persaingan 

dengan taman wisata lain yang sejenis, perubahan trend masyarakat, dan terjadinya 

bencana alam maupun fenomena alam seperti hujan yang terus menerus sepanjang 

hari. Sedangkan untuk peluang, kita memiliki lahan yang luas dan bisa dimanfaatkan 

untuk pengembangan umbul kedepannya, kita juga memiliki modal yang kuat. 

3. Apakah ada rencana-rencana pembangunan yang akan dilakukan di umbul? 

 Untuk tahun ini serta kedepannya kami mengupayakan pembangunan sarana 

prasarana. Yang diutamakan adalah lahan parkir, pemindahan tempat pembuangan 

sampah, membangun musholla dan menambah toilet, dll. Dan untuk mini zoo kami 

terus melakukan pengembangan yaitu dengan menambah jumlah dan jenis hewan 



 

 

tertentu, meningkatkan kualitas kesehatan hewan, dll. 

4. Bagaimana cara mengatasi jumlah pengunjung ketika ramai dan sepi? 

 Ketika ramai, kami sudah membagi shift pekerjaan menjadi dua. Yaitu jaga siang 

mulai pukul 09.00-15.00 WIB. Dan jaga malam mulai pukul 15.00-22.00 

5. Apakah selama tahun 2017 hingga saat ini Taman Wisata Umbul sudah memenuhi 

target jumlah pengunjung? 

 Sudah memenuhi namun tidak bisa stabil. Jika dijumlahkan dalam satu tahun sudah 

memenuhi target, namun bila dilihat per bulan, belum memenuhi target 

6. Apakah berdirinya Taman Wisata Umbul mendapatkan dukungan dari masyarakat 

sekitar? 

 Masyarakat sekitar sangat mendukung. Jika ada kegiatan atau event mereka juga 

mengikuti 

7.  Bagaimana antusias masyarakat sekitar terhadap Taman Wisata Umbul? 

 Masyarakat mendukung akan adanya Taman Wisata ini. Ketika ada kegiatan, 

masyarakat jug turut berpartisipasi. Contohnya kegiatan agustusan. Sebagian 

masyarakat sekitar juga turut berjualan makanan disini. 

8. Bagaimana pemasaran yang dijalankan umbul saat ini? 

 Untuk pemasaran kami menerapkan beberapa strategi yaitu : 

1. Menggunakan social media. Kami ada akun facebook untuk pemasaran 

2. Menawarkan promo tiket beli 5 gratis 1 

3. Mendesain ruang untuk mini zoo, kolam renang, dan wahana tertata dengan 

rapi 

4. Menjalin hubungan baik dengan pelanggan melalui servis pelayanan yang 

ramah dan memuaskan. 

9. Apakah SDM di Taman Wisata Umbul sudah memenuhi syarat dan jumlahnya 



 

 

cukup? 

 Belum memenuhi, kami masih kekurangan SDM di bidang-bidang tertentu yang 

masih kosong. 

10. Berapa jumlah seluruh SDM yang ada di Taman Wisata Umbul? 

 Total karyawan di umbul ada kurang lebih 70 orang. Itu sudah termasuk kepala divisi 

dan bawahannya. 

11. Apakah umbul selalu mengadakan event tahunan maupun event-event khusus? 

 Iya. Ada event musiman, event 3 bulanan, dan event2 khusus lainnya 

 

  



 

 

LAMPIRAN 2 

WAWANCARA DENGAN PENGUNJUNG TAMAN WISATA UMBUL 

Nama Narasumber : Lilis Nuryani 

Alamat   : Mlilir, Madiun 

Waktu Wawancara : 9 Agustus 2018 

No Pertanyaan dan Jawaban 

1. Apa yang membuat anda tertarik mengunjungi Taman Wisata Umbul di 

Madiun ini? 

 Anak saya sangat menyukai umbul karena dia bisa mencoba banyak 

wahana. dia juga suka berenang 

2. Siapa saja yang biasanya anda ajak untuk berkunjung ke Taman Wisata 

Umbul? 

 Keluarga dan sanak saudara terdekat saja 

3. Bagaimana akses transportasi yang anda gunakan untuk bisa sampai 

kesini? 

 saya kesini naik mobil sama keluarga. kadang juga naik motor kalau 

hanya bertiga dengan suami dan anak 

4. Dimana anda mendapatkan informasi mengenai Taman Wisata Umbul 

ini? 

 saya tau dari teman yang pernah berkunjung kesini 

5. Kapan biasanya anda dan keluarga berkunjung ke Taman Wisata Umbul 

ini? 

 kalau ingin saja mbak. biasanya pas libur sekolah 



 

 

6. Mengapa anda memilih Umbul sebagai destinasi wisata anda dan 

keluarga? 

 karena menurut saya tempatnya menarik. ada kebun binatangnya juga, 

wahananya juga banyak. kalau anak mau jajan juga ada  

7.  Apakah ada hal-hal atau kekurangan yang dimiliki oleh Taman Wisata ini 

yang membuat anda kurang nyaman? 

 tidak ada, paling cuma kalau mau ke toilet pas lagi rame harus antri 

banget karna cuma ada 2 toiletnya. 

8. bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan Taman Wisata Umbul 

menurut anda? 

 kualitas pelayanannya sudah baik. saya puas 

9. Bagaimana tanggapan anda mengenai harga tiket yang dijual di Taman 

Wisata Umbul? 

 cukup murah mbak. cuma 10-15 ribu saja 

 

 

  



 

 

LAMPIRAN 3 : DOKUMENTASI 

1. Foto IKON UMBUL 

 

2. Foto Gerbang Masuk Taman Wisata Umbul 

 

3. Foto Tempat Parkir 

 

 

4. Foto Toilet Pria dan Wanita 



 

 

 

5. Foto Pemandangan di dalam Taman Wisata 

 

6. Foto Penyimpanan Foto Sejarah 

 

 

7. Foto Spot Selfie 



 

 

 

8. Foto Waterboom  

 

9. Foto arca bersejarah 

 

 

10. Foto sumber air 



 

 

 

11. Foto Denah Umbul

 

12. Foto Koleksi Hewan di mini zoo 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13. Foto Karantina Hewan  

 

 

 

 

14. Foto Rangkaian Kegiatan/Event 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 


