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LAMPIRAN 

Tabel 6. Interview Guide 
 
 

No. Komponen Indikator Pertanyaan 

1. Identitas 

Subjek 

(Manajer 

Kampung 

Rawa) 

Nama, alamat, status 

jabatan, lama 

menjabat, asal desa 

• Siapa nama anda? 

• Dimana tempat tinggal anda? 

• Apa jabatan anda di BUMDes Estu 

Mukti/Wisata Kampung Rawa? 

• Sudah berapa lama anda menjabat? 

2. Pengembangan 

Bisnis 

(Manajer 

Kampung 

Rawa) 

Strategi, Program, 

Pencegahan Risiko 

• Prinsip-prinsip apa saja yang digunakan dalam 

mengelola Kampoeng Rawa? 

• Strategi apa yang digunakan dalam 

mengembangkan usaha Kampung Rawa? 

• Program apa   saja   yang   digunakan   dalam 

pengembangan Kampung Rawa? 

• Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 

strategi maupun pengembangan usaha? Baik 

faktor dari luar maupun dari dalam 

• Apakah ada rencana pencegahan untuk 

mencegah terjadinya resiko dari strategi dan 

program yang sudah dibuat? 

• Bagaimana cara promosi dan pemasaran yang 

dilakukan oleh Kampung Rawa? 

• Bagaimana usaha menentukan target pasar? 

Apakah penentuan target pasar berpotensi 

menyukseskan usaha? 

• Terkait sumber modal, berasal dari manakah 

modal awal yang digunakan untuk membuat 

usaha kampung rawa? 

• Penggunaan modal awal digunakan untuk apa? 
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   • Bagaimana cara perputaran arus keuangan 

usaha? 

• Bagaimana struktur organisasi Kampung 

Rawa? Seperti apa pembagian kegiatan operasi 

dalam usaha? 

• Bagaimana  proses perekrutan  sampai 

penerimaan karyawan di usaha Kampung 

Rawa? 

• Apakah ada yang ditonjolkan dari usaha terkait 

karyawannya? 

3. Analisis 

SWOT 

• Kekuatan Usaha • Sumber daya apa saja yang dimiliki usaha 

Kampoeng Rawa? 

• Apa kelebihan SDM yang dimiliki usaha? 

Misalnya mengenai latar belakangnya, jaringan, 

reputasi, skill, pengetahuan, dan lain sebagainya 

• Apa saja aset berwujud yang dimiliki usaha 

Kampung Rawa? (contohnya modal, obligasi, 

pelanggan tetap, dan aset berwujud lainnya) 

• Ada apa saja yang ditawarkan pada wisata 

Kampung Rawa? 

• Dari semua objek di Kampung Rawa, mana 

yang paling banyak diminati pengunjung? 

• Dibandingkan usaha wisata lainnya yang 

berada di sekitar Kampung Rawa, apa yang 

menurut pihak manajemen tunjukkan sebagai 

keunggulan dari wisata lain? 
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  • Kelemahan 

Usaha 

• Kesulitan apa yang dihadapi pihak Kampung 

Rawa dalam mengembangkan usaha dan 

mencapai target yang telah ditentukan? 

• Apa yang menurut Kampung Rawa perlu 

ditingkatkan agar usaha dapat semakin 

berkembang? 

• Apakah Kampung Rawa memiliki keterbatasan 

dalam sumber daya? 

• Bagaimana mengenai lokasi kampung rawa? 

Apakah ada kendala? Apakah strategis? 

• Peluang Usaha • Dari mana saja kah asal pengunjung wisata 

Kampoeng Rawa? 

• Apakah ada kondisi/waktu tertentu dimana 

usaha menjadi lebih ramai dibanding biasanya? 

• Ancaman Usaha • Adakah usaha di sekitar yang mirip seperti 

Kampung Rawa? 

• Apakah situasi tertentu memberikan 

kerugian/berdampak buruk bagi usaha? Jika ia, 

bagaimana pihak Kampung Rawa 

mengatasinya? 

• Bagaimana perubahan perilaku konsumen, 

kondisi ekonomi, atau regulasi pemerintah 

dapat mempengaruhi Kampung Rawa? 


