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Lampiran-lampiran 

A. Lampiran Pedoman Wawancara 

Analisis Strategi  Marketing Pariwisata Di Masa Covid 19 Dalam 

Pengembangan Wisata Monumen Bukit Soeharto Di Ponorogo 

Teks wawancara kepada pihak pengelola 

1. Bagaimana awal mula Monumen Bukit Soeharto bisa terbentuk? 

2.  Hal unik apa yang menarik minat wisatawan dengan objek wisata 

yang ada, agar wisatawan mendatangi Monumen Bukit Soeharto? 

3. Apa yang menjadi kekuatan dari wisata Monumen Bukit Soeharto 

agar tetap bisa buka di saat pandemi terjadi seperti sekarang ini? 

4. Apa saja yang menjadi kelemahan/kendala yang dialami setelah 

adanya pandemi seperti saat ini? 

5. Apakah situasi pandemi seperti saat ini juga mempengaruhi harga 

tiket masuk? 

6.  Kira-kira media apa yang dipakai oleh pihak pengelola untuk 

melakukan aktivitas pemasaran dalam mempromosikan wisata 

Monumen Bukit Soeharto di masa pandemi seperti saat ini? 

7.  Apa hambatan yang pihak pengelola alami ketika melakukan 

kegiatan pemasaran wisata setelah adanya pandemi seperti saat 

ini? 
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8. Apakah situasi pandemi juga mempengaruhi jumlah pengunjung 

wisata? 

9. Untuk pengembangan kedepannya apakah ada rencana kerja 

dengan stake holder untuk pengembangan? 

10. Apakah dengan dibangunnya wisata Monumen Bukit Soeharto 

berdampak baik pada perekonomian warga?  

B. Lampiran Pedoman Wawancara 

Analisis Strategi  Marketing Pariwisata Di Masa Covid 19 Dalam 

Pengembangan Wisata Monumen Bukit Soeharto Di Ponorogo 

Teks wawancara kepada beberapa pengunjung 

1. Terdapat daya tarik apa saja di tempat wisata ini untuk dikunjungi? 

2. Bagaimana menurut anda cara untuk meningkatkan kualitas tempat 

wisata ini? 

3. Apakah promosi wisata yang disampaikan oleh pihak pengelola 

sudah tersampaikan kepada anda? 

4. Bagaimana tanggapan anda sebagai pengunjung mengenai harga 

tiket masuk yang ditawarkan? 

5. Apa saja dampak-dampak yang dihasilkan dengan adanya tempat 

wisata ini secara sosial maupun ekonomi? 

6. Apa harapan kedepannya untuk objek wisata ini? 
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C. Lampiran Gambar Peneliti dan Informan 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan perwakilan pihak pengelola. 

 

 

 

 

Wawancara dengan pengunjung Bapak Wardoyo  

 

 

 

 

Wawancara dengan pengunjung mbak Novaliana Sari 
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Wawancara dengan pengunjung (teman saya sendiri) Anam Prianata 
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