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TUGAS AKHIR 

Pelestarian Kawasan Pabrik Gula Watoe Toelis Sidoarjo  

 
1. Kuesioner ini bertujuan untuk penulisan Tugas Akhir pada Jurusan Perencanaan Wilayah 

dan kota. 

2. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui data karakteristik bangunan,tingkat 

perubahan bangunan dan faktor penyebabnya, hambatan dan motivasi yang dihadapi 

pengelola bangunan bersejarah dalam melestarikan bangunan bersejarah. 

3. Identita pribadi saudara dan data bangunan bersejarah dijamin sepenuhnya kerahasiannya. 

4. Saya mengharapkan kesediaan Bapak/ibu/saudara untuk mengisi kuesioner ini dengan 

kesungguhan hati. Atas segala kerjasama dan bantuannya terimakasih. 

  Hormat saya 

  Whyta Galuh Permataasri 

 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK  MASYARAKAT SEKITAR NON PENGELOLA 

BANGUNAN KUNO 

Petunjuk pengisian: 

Beri tsaudara silang pada jawaban yang saudara pilih, tulis jawaban saudara pada titik-titik yang 

ada. 

Nama        :.......................................... 

Umur       :............................................ : 

Alamat:    :........................................... 

 
1. Pendidikan formal terakhir? 

a. SD 

b. SMP 

c. SMA 

d. Perguruan tinggi 

e. Lainnya... 

2. Jenis Pekerjaan? 

a. Pegawai Negeri 

b. Pegawai Swasta 

c. Lainnya... 

3. Apakah saudara penduduk asli daerah 

itu? 

a. Ya 

b. Tidak 

Asal saudara darimana........................ 

Sejak tahun.......................................... 

4. Menurut saudara Kawasan Pabrik Gula 

Watoe Toelis apakah terdapat perubahan 

wajah dan fungsi bangunan ? 

a. Ya 

b. Tidak 

5. Jika mengalami perubahan bangunan, 

mengapa terjadi perubahan wajah  dan 

fungsi bangunan ? 

a. Keuntungan ekonomis 

b. Ketidaksesuaian fungsi  

c. Aktivitas yang berbeda 

d. Di sekitar bangunan telah berubah 

e. Letak strategis 

f. Kurangnya biaya untuk marawat 

bangunan 

g. Lainnya................................... 
6. Apakah menurut saudara pelestarian 

bangunan bersejarah itu penting? 

a. Ya,karena.................................................. 

b. Tidak,karena............................................. 

c. Tidak tahu 

7. Apakah menurut saudara perlu adanya 

peraturan untuk melestarikan bangunan kuno 

di Kawasan Pabrik Gula Watoe Toelis? 

a. Perlu, karena............................................ 

b. Tidak,karena............................................ 

5. Apa yang saudara harapkan dapat diberikan 

pemerintah, agar saudara tetap melestarikan 
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fisik, fungsi, kepemilikan, dan parawatan 

bangunan? (jawaban boleh lebih dari 1, 

tetapi berikan angka urutan prioritas 

pengharapan saudara dan sebutkan jenisnya) 

a. Bangunan ekonomi, yaitu ..................... 

b. Dorongan moral,yaitu............................ 

c. Bantuan teknis,yaitu.............................. 

d. Dukungan kebijaksanaan..................... 

e. Kemudahan administrasi,yaitu.............. 

f. Lainnya.................................................. 

6. Apa yang menjadi halangan saudara dalam 

melakukan pengubahan fisik, 

fungsi,kepemilikan, keperawatan bangunan? 

a. Denda materi,yaitu................................. 

b. Beban materi,yaitu................................. 

c. Hambatan fisik,yaitu.............................. 

d. Hambatan kebijaksanaan,yaitu........... 

e. Hambatan administrasi,yaitu................ 

f. Hambatan hukum................................... 

 

 

 

TERIMA KASIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


