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LAMPIRAN 

1. Subyek dan informan dalam penelitian: 

No Nama Jabatan Informasi yang 

diharapkan dalam 

wawancara 

1.  Budi 

Hartono 

Pimpinan  - Sejarah 

perkembangan 

Megastar 

- Data pendapatan 

- Jumlah pekerja 

- Jenis pekerja  

- Sistem pembayaran 

gaji pekerja 

2.  Sugiono Mandor 

peternakan 

- Keadaan peternakan 

kuda 

- Pemeliharaan,  

pakan dan sanitasi 

- Jumlah kuda di 

peternakan 

- Daya tarik dari 

peternakan 

3. Galuh Staf 

Administrasi 

- Jam Kerja 

- Penyakit di 

peternakan  

- Kriteria penerimaan 

pekerja 

4.  Dika Perawatan 

kandang 

- Pemberian pakan 

- Kebersihan kandang 

- Gaji 

- Sanitasi 
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5. Purnomo Pekerja 

kandang 

- Pakan yang 

diberikan 

- Jenis pakan 

- Komposisi pakan 

- Harga pakan 

6. Arip Pekerja  - Keberihan sampah 

- Pengolahan kotoran 

ternak 

- Sanitasi  

6. Rokim Pekerja taman - Luas taman 

- Jenis tanaman yang 

ditanam 

- Hasil dari taman 

- Daya tarik taman 

7. Pandu Pedagang 

warung 

- Alasan berjualan 

- Perbandingan 

dengan pekerjaan 

sebelumnya 

- Daya tarik Megastar 

8. Narkin Pedagang 

sekitar 

- Alasan berjualan 

- Perbandingan 

dengan pekerjaan 

sebelumnya 

- Daya tarik Megastar 

9. Udin Pedagang 

sekitar  

- Alasan berjualan 

- Perbandingan 

dengan pekerjaan 

sebelumnya 

- Daya tarik Megastar 

10. Sugeng Pedagang 

sekitar 

- Alasan berjualan 

- Perbandingan 

dengan pekerjaan 

sebelumnya 

- Daya tarik Megastar 
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11. Harto Pedagang 

sekitar 

- Alasan berjualan 

- Perbandingan 

dengan pekerjaan 

sebelumnya 

- Daya tarik Megastar 

12. Sofi Wisatawan - Daya tarik Megastar 

- Kelebihan Megastar 

dibanding wisata 

lain 

- Keuntungan datang 

ke Megastar 

14. Bakri Wisatawan - Daya tarik Megastar 

- Kelebihan Megastar 

dibanding wisata 

lain 

- Keuntungan datang 

ke Megastar 

15. Agus  Wisatawan  - Daya tarik dari 

Agroresort Margo 

Utomo 

- Kelebihan Margo 

Utomo dibanding 

dengan wisata lain 

di Banyuwangi. 

- Keuntungan datang 

ke Margo Utomo 

16. Wijaya Wisatawan - Daya tarik Margo 

Utomo 

- Wisata yang disukai 

pengunjung 

- Alasan pengunjung 

datang ke Margo 

Utomo 

- Kebersihan 
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Megastar 

17. Friska Wisatawan - Daya tarik Megastar 

- Kelebihan Megastar 

dibanding wisata 

lain 

- Keuntungan datang 

ke Megastar 

- Kebersihan 

Megastar 
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2. Daftar pertanyaan: 

A. Kepala perusahaan 

1. Kapan pertama berdirinya peternakan kuda PT 

Megastar? 

2. Kapan mulai beroperasi? 

3. Berapa jumlah kuda yang ada di peternakan?  

4. Kuda berasal darimana? 

5. Apa saja pakan yang diberikan pada kuda sehari-

hari? 

6. Darimana pakan diperoleh? 

7. Bagaimana standar sanitasi kandang untuk menjaga 

kebersihan kandang di peternakan? 

8. Bagaimana penanganan kuda yang terkena 

penyakit? Bagaimana pengobatan dilakukan? 

9. Darimana saja pekerja yang berkerja? Apakah 

berasal dari warga sekitar atau mengambil dari 

daerah lain? 

10. Bagaimana sejarah dari berdirinya PT Megastar 

ini? 

11. Ide pengembangan untuk dijadikan model seperti 

ini darimana? 

12. PT Megastar sendiri punya berapa unit usaha? 
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13. Bagaimana pengelolaan awal unit usahanya? 

Bagaimana perkembangannya sekarang? 

14. Jumlah pekerja di masing-masing unit usaha? 

Berasal dari mana saja? 

15. Sistem penggajian pekerja seperti apa? 

16. Apakah ada mobilitas pekerjaan? 

17. Apakah yang menjadi daya tarik utama bagi 

wisatawan untuk datang ke PT Megastar? 

18. Sejak kapan peternakan kuda di PT Megastar? 

19. Bagaimana perkembangan peternakan kuda dari 

awal sampai sekarang? 

20. Bagaimana respon masyarakat sekitar dengan 

adanya PT Megastar? Respon dari masyarakat 

positif atau negatif? 

21. Bangsa kuda apa saja yang terdapat di PT 

Megastar? 

22. Kuda beli darimana? Kenapa? 

23. Pengunjung terdiri dari lapisan masyarakat apa 

yang sering datang? 

24. Apakah pengunjung yang datang selalu menyewa 

kuda? 

25. Bagaimana sistem penyewaan kuda? Apakah boleh 

memilih kuda yang disewa? 
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B. Pekerja Umum 

1. Apakah pekerjaan anda sebelum bekerja di PT 

Megastar? 

2. Berapa penghasilan sebelum bekerja di PT 

Megastar? 

3. Bagaimana respon dan pendapat anda setelah 

bekerja di PT Megastar? Apakah lebih baik atau 

justru lebih susah dalam kehidupan sehari-hari? 

4. Apakah penghasilan berpengaruh terhadap 

kehidupan pekerja? 

C. Pemberian Pakan 

1. Apakah pakan yang diberikan pada ternak dalam 

sehari? 

2. Berapa jumlah pakan yang diberikan dalam sehari? 

Baik jumlah pakan jenis hijauan dan konsentratnya. 

3. Darimana hijauan didapatkan untuk dijadikan 

sebagai pakan ternak? 

4. Darimana konsentrat didapatkan dan dibeli untuk 

dijadikan pakan ternak? 

5. Berapa harga beli untuk hijauan dan konsentrat 

perkilonya? 

Apakah pakan yang diberikan sudah memenuhi 

kebutuhan gizi bagi ternak atau belum? 
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6. Apakah berbeda bangsa juga berbeda perlakuan 

dan pakan? 

7. Pakan apa yang paling berpengaruh? 

 

D. Perkebunan 

1. Berapa luas perkebunan yang ada di PT Megastar? 

2. Apa saja tanaman yang ditanam di kawasan PT 

Megastar? Apakah ada tanaman yang diunggulkan 

di perkebunan? 

3. Hasilnya dijual atau bagaimana? 

4. Daya tarik utama dari perkebunan? 

5. Mengapa bunga matahari yang ditanam?  

6. Apakah bunganya dijual? 

 

E. Masyarakat sekitar 

1. Apakah dengan adanya wisatawan yang datang 

berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat? 

2. Bagaimana hubungan dari pihak PT Megastar 

kepada masyarakat sekitar? 

3. Apakah setelah adanya PT Megastar dapat 

mengurangi tingkat pengangguran di wilayah 

sekitar? 

4. Apakah dengan adanya PT Megastar mengurangi 

tingkat urbanisasi (orang pergi keluar daerah untuk 
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mencari pekerjaan) dan bisa mendapat pekerjaan 

disekitar tempat wisata? 

5. Apakah dampak positif dan negatif dari adanya PT 

Megastar? 

6. Apakah dengan adanya PT Megastar bisa 

meningkatkan ekonomi warga sekitar? 

7. Apakah setelah adanya PT Megastar ekonomi 

daerah dapat meningkat atau tidak memiliki 

dampak yang signifikan? 

8. Apakah tingkat kemiskinan di sekitar wilayah PT 

Megastar berkurang setelah adanya tempat wisata 

ini? 

9. Apakah pihak dari PT Megastar mempunya 

inisiatif untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat sekitar? Seperti memberikan tunjangan 

atau yang lainnya? 

 

F. Pedagang sekitar 

1. Sejak kapan anda berjualan di sekitar PT megastar? 

2. Apa yang membuat anda untuk berjualan disini? 

3. Apakah PT Megastar memberi kesan positif untuk 

anda dalam berjualan disini? 

4. Apakah berjualan disini menjadi pekerjaan pokok 

anda? Jika tidak apa pekerjaan pokok anda? 

5. Berasal dari sekitar apa dari luar daerah kah anda? 
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6. Berapa pendapatan yang anda peroleh dari 

berjualan disini? 

7. Bagaimanakah sistem persewaan tanah untuk 

berjualan? 

 

G. Wisatawan 

1. Apakah yang menjadi daya tarik dari PT Megastar? 

2. Apakah dengan adanya kuda menjadikan anda 

untuk datang ke PT Megastar? 

3. Alasan utama anda datang ke PT Megastar apa? 

4. Menurut anda bagian mana yang paling menarik 

dari PT Megastar? 

5. Dengan adanya kuda bisa menjadi daya tarik bagi 

wisatawan? 

6. Apakah kuda bisa memiliki sisi edukasi terhadap 

wisatawan? 
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3. Hasil wawancara: 

A. Pak Budi Hartono (Pimpinan): 

1. Kapan pertama berdirinya peternakan kuda PT 

Megastar? 

- PT Megastar berdiri pada bulan Juli 2015, berlokasi 

tepat di jalur Jalibar kota Batu. 

2. Berapa jumlah kuda yang ada disini? 

- Jumlah kuda yang ada 70 ekor terdiri dari anakan dan 

indukan. 

3. Apa saja pakan yang diberikan pada kuda sehari-hari? 

- Pakan yang diberikan kepada kuda terdiri dari hijauan 

dan konsentrat. Hijauan didapat dari memotong dari 

lahan yang ditanami pakan ternak hijauan sedangkan 

untuk konsentrat didapat dari membeli di took pakan. 

4. Darimana saja pekerja yang bekerja? Apakah berasal 

dari warga sekitar atau dari daerah lain? 

- Pekerja di PT Megastar ini kebanyakan berasal dari 

sekitar peternakan, karena kami memprioritaskan 

masyarakat sekitar agar mendapatkan lapangan 

pekerjaan. 

5. Bagaimana sejarah berdirinya PT Megastar? 

- PT Megastar dulunya berada di Tumpang, karena 

berkembang dan lahannya kurang luas sehingga 

dipindahkan ke Batu yang lahannya lebih luas untuk 

menampung kuda. 
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6. PT Megastar sendiri punya berapa unit usaha? 

- Sementara ini belum ada cabang unit. 

7. Berapa jumlah pekerja di PT Megastar dan bagaimana 

system penggajiannya? 

- Jumlah pekerja ada 20 orang terbagi menjadi 4 bidang 

urusan yaitu bagian kandang, taman, perlengkapan 

dan kebersihan. 

8. Apakah ada rotasi pekerjaan? 

- Untuk pekerja yang menganggur biasanya membantu 

pekerja lain jika sangat membutuhkan bantuan 

tambahan. 

9. Apakah yang menjadi daya tarik utama bagi 

wisatawan untuk datang ke Megastar? 

- Karena belum ada tempat wisata yang 

mengintegrasikan peternakan dan taman bunga 

sehingga menarik wisatawan untuk datang melihatnya. 

10. Bagaimana perkembangan peternakan kuda dari awal 

sampai sekarang? 

- Perkembangan peternakan kuda saat ini sudah 

berkembang pesat dan mungkin akan membuka 

cabang lagi dan menambah wahana. 

11. Bagaimana respon masyarakat sekitar dengan adanya 

PT Megastar? 
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- Respon dari masyarakat sekitar sangat baik karena 

kami juga memperkerjakan karyawan dari masyarakat 

sekitar, adi sangat menguntungkan bagi mereka. 

12. Pengunjung terdiri lapisan masyarakat apa yang sering 

datang? 

- Pengunjung yang datang bermacam-macam ada yang 

berkeluarga ada yang masih pelajar. Kebanyakan 

pelajar muda-mudi yang datang untuk berfoto dengan 

kuda. 

13. Apakah pengunjung yang datang selalu menyewa 

kuda? 

- Tidak selalu, ada yang datang hanya untuk berfoto 

saja kemudian duduk bersantai menikmati 

pemandangan. 

14. Bagaimana system penyewaan kuda? 

- Wisatawan yang menyewa kuda dapat menaikinya 

kemudian dapat berkeliling yang ditemani oleh 

pemandu. Wisatawan juga dapat memilih sendiri kuda 

yang ingin dinaiki. 

B. Pekerja di PT Megastar bernama Arip 32 tahun: 

1. Apakah pekerjaan anda sebelum bekerja di PT 

Megastar? 

- Saya sebelumnya bekerja sebagai kuli bangunan yang 

gajinya tidak menentu. Setelah saya bekerja di 

Megastar ini saya bisa sedikit bernafas lega karena 

gaji yang didapat lebih banyak dari sebelumnya. 
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2. Bagaimana kehidupan anda apakah ada perubahan? 

- Dari segi kemakmuran saya dan keluarga lebih baik 

dari sebelumnya karena disini mendapat gaji tetap. 

Karena kuli bangunan belum tentu satu bulan ada 

proyek yang dikerjakan sehingga banyak 

menganggurnya. 

3. Bagaimana gaji yang diberikan perusahaan? 

- Walaupun gajinya kurang dari UMK namun saya tetap 

bersyukur. Tak banyak juga wisatawan yang 

memberikan tip saat selesai menyewa kuda karena 

puas dengan layanan yang saya berikan. 

4. Apakah pekerjaan yang ditugaskan berat? 

- Kalau pekerjaan saya tidak terlalu berat, tapi saat 

pekerja lain membutuhkan bantuan untuk melakukan 

pekerjaan saya biasanya membantu. Hal tersebut 

terjadi ketika saya datang pagi sekali dan pekerja lain 

belum datang sehingga saya memulai untuk 

membersihkan sampah-sampah dulu. 

C. Pekerja kandang yang bernama Dika 31 tahun: 

1. Apa saja pakan yang diberikan kepada kuda? 

- Pakan yang diberikan berupa hijauan dan konsentrat 

2. Berapa jumlah pakan yang diberikan? 

- 3 kg hijauan dan 3 kg konsentrat 

3. Darimana hijauan dan konsentrat didapatkan? 
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- Pakan hijauan didapat dari lahan yang masih belum 

digunakan, terdapat tanaman pakan untuk kuda 

sehingga tidak perlu beli. Untuk konsentratnya kita 

beli di took pakan ternak. 

4. Berapa harga untuk pakan konsentrat? 

- Harga pakan konsentrat berkisar dari Rp 150.000 

sampai Rp 170.000 dengan beraat 50 kg. 

5. Apakah ada tambahan pakan lain? 

- Untuk konsentrat biasanya kita menambahkan 

gandum, karena baik untuk menambah stamina dan 

gizi kuda. 

D. Pekerja taman bunga yang bernama Rokim 35 tahun: 

1. Berapa luas taman bunga ? 

- Luasnya ada 500 m2 

2. Ada tanaman apa saja di taman? Apa ada tanaman 

unggulan? 

- Tanaman yang diunggulkan dan ditanam ada 2 yaitu 

bunga matahari dan bunga kertas. 

3. Apa daya tarik utama dari taman bunga? 

- Daya tarik paling utama adalah bunga matahari karena 

belum ada untuk didaerah sekitar sini yang 

menonjolkan taman bunga matahari. 

4. Apakah hasilnya bunga dijual? 
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- Hasil bunga matahari nanti kalau sudah layu tidak 

dijual, namun dibuat pakan kuda kalau sudah layu 

nantinya. Karena bunga matahari baik untuk kuda. 

E. Pedagang sekitar yang bernama Narkin 38 tahun: 

1. Sejak kapan anda berjualan disekitar PT Megastar? 

- Saya sudah berjualan disini sekitar 1 tahun lebih. 

2. Apa yang membuat anda untuk berjualan disini? 

- Saya berjualan disini karena ingin bisnis kecil-kecilan 

dan juga untuk menambah penghasilan sehingga dapat 

menambah pendapatan keluarga kami. 

3. Apakah berjualan disini pekerjaan pokok anda? 

- Saya berjualan disini membantu suami saya, suami 

saya bekerja sebagai kuli bangunan yang jam kerjanya 

tidak mesti. Pada saat tidak ada proyek, suami saya 

membantu berjualan disini. 

4. Bagaimana system persewaan tanah disini? 

- Tanah sudah disediakan oleh desa dengan membayar 

sewa 50 ribu satu tahun 

5. Berapa pendapatan yang anda peroleh dari berjualan 

disini? 

- Tidak pasti untuk pendapatan yang diperoleh, berkisar 

antara 20 ribu sampai 50 ribu 

F. Wisatawan yang bernama Sofi 23 tahun: 

1. Apakah yang menjadi daya tarik dari PT Megastar?  
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- Tempat wisata yang memadukan peternakan kuda dan 

taman bunga matahari. 

2. Alasan utama datang ke tempat wisata Megastar? 

- Karena ingin foto dengan kuda seperti teman saya di 

media sosial. 

3. Menurut anda bagian mana yang paling menarik dari 

PT Megastar? 

- Bagian paling menarik adalah menunggangi kuda, 

karena belum pernah sebelumnya naik kuda. 

4. Apakah ada sisi edukatif? 

- Kita bisa mengetahui bagaimana cara merawat kuda 

dan menanam tanaman bunga matahari. 
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4. Dokumentasi: 
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