
 

INTERVIEW 

Question for Staff Management of Taman Embung Senja 

(Interview 1) 

Interviewer : Writer 

Interviewee : Nurjaya (Head of Youth Organization) 

Date  : June 02, 2019 

Draft of Question 

Pertanyaan  

1. Bisakah anda ceritakan sedikit asal mula Taman Embung Senja ini ? 

2. Apa tujuan dari di bangunnya taman Embung Senja ini ? 

3. Apa saja atraksi yang ditawarkan di tempat wisata ini ? 

4. Apa saja fasilitas umum yang ada di tempat wisata ini ? 

5. Bagaimana tanggapan pemerintah setempat terhadap kondisi jalan yang  

 cukup rusak saat menuju destinasi ini ? 

6. Apakah disini terdapat hotel atau penginapan ? 

7. Apakah disini juga terdapat restoran atau rumah makan ? 

8. Menurut anda, bagaimana potensi dari Taman Embung Senja sebagai  

 destinasi baru di Musi Banyuasin ?  

Jawaban 

1. Awalnya embung ini hanya embung biasa yang kurang terawat. Disini 

 banyak terdapat tanaman semak belukar dan juga tanaman ecek gondok yang 



 tumbuh liar. Awalnya kami dari pihak karang taruna desa hanya berniat 

 untuk membersihkan embung dari semak belukar agar terlihat lebih rapi dan 

 elok dilihat. Hanya disekitar masjid yang cukup terawat sedangkan yang 

 lainnya masih sangat kurang tertata. Tetapi setelah dibersihkan ternyata 

 embung ini cukup berpotensi menjadi objek wisata. Saat pertama kali 

 embung ini dibuka, kami tidak terpokus di embung melainkan kami membuat 

 seperti stand-stand bazar yang menjual bebagai macam makanan yang 

 lokasinya dijalan tidak jauh dari embung. Memang awalnya tempat yang 

 dijadikan masyarakat sekitar untuk melihat matahari tenggelam ialah dijalan 

 yang tidak jauh dari embung ini. Lalu munculah ide untuk membuat taman di 

 embung dengan bebagai spot foto untuk menikmati saat matahari tenggelam. 

 Embung ini sudah mulai di rintis tahun 2018 tepatnya pada awal bulan 

 Ramadhan tahun lalu, namun mulai dikenalkan kepada pengunjung baru 

 sekitar 6 bulan terakhir. 

2. Adapun tujuan dari di bangunya Taman Embung Senja ini ialah supaya aset 

 yang tebengkalai dapat lebih dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Selain 

 itu dengan dibangunnya taman ini, dapat lebih meningkatkan Sumber Daya 

 Manusia dengan kata lain, melalui Taman ini dapat membuka lapangan 

 pekerjaan bagi masyarakat sekitar terutama para remaja yang tergabung 

 dalam karang taruna. Lalu dengan adanya taman ini juga dapat menambah 

 pendapatan dari masyarakat disekitar. Dengan adanya taman ini, masyarakat 

 disekitar dapat berjualan makanan ataupun minuman seperti pop ice dan lain 

 sebagainya. 

3. Untuk atraksi yang ada di Taman ini ialah sepeda air, spot foto yang ada di 

 taman cinta, ada juga perahu yang bisa disewa untuk berkeliling di embung, 

 dan juga kita memiliki kolam pemancingan yang bisa di manfaatkan untuk 

 pengunjung yang datang kesini. Mungkin hanya atraksi itu yang ada untuk 

 saat ini, karna mengingat dana yang kami punya masih belum cukup untuk 

 membuat atraksi lain. Saat ini kami sedang merenovasi embung seperti 

 penambahan tempat duduk bagi pengunjung dan juga tepian embung yang 



 sudah kita beri conblock agar memudahkan pengunjung saat ingin menaiki 

 sepeda air. 

4. Untuk fasilitas umun yang ada disini yakni kita punya toilet, lalu kita juga 

 punya kantin yang kita kelolah sendiri, kemudian kita juga punya masjid 

 yang teletak diseberang embung dan juga ada musolah yang terletak di jalan 

 sebelum menuju embung ini. Selain itu, kita juga punya tempat sampah yang 

 memang hanya ada di beberapa tempat. Lalu kita juga punya perpustakaan 

 yang bisa dimanfaatkan pengunjung untuk membaca buku. Untuk bukunya 

 sendiri kita banyak diberi baik itu dari pemerintah pusat di kabupaten 

 maupun dari pemerintah daerah di desa. Saat ini kami sedang membangun 

 gedung untuk perpustakaan karena untuk tempat membaca masih di plataran 

 yang beratap nipah. 

5. Pemerintah setempat telah mencanangkan dalam kurun tahun 2022 jalan 

 tersebut akan segera diperbaiki. Pemerintah setempat sangat mendukung 

 tempat wisata ini mulai dari tingkat desa, kecamatan bahkan kabupaten. 

6. Kalau untuk penginapan atau hotel khususnya di daerah sekitar Taman  

 Embung Senja ini memang belum ada mengingat ini berada dilingkungan 

 pedesaan. Namun sekitar 15 menit dari sini, terdapat penginapan tepatnya di 

 daerah Betung yaitu Penginapan dan Rumah Makan Siang Malam. Saat ini 

 memang belum ada, tapi kalau melihat prosfek Taman Embung  Senja ini 

 kedepannya yang bagus maka kami berniat untuk membicarakan hal ini 

 dengan masyarakat sekitar untuk dapat menyediakan kamar sewa seperti 

 Homestay bagi pengunjung yang ingin menginap. 

7. Untuk rumah makan yang paling terdekat dari sini yaitu sekitar 5 menit dari 

 sini ialah Rumah Makan Musi Indah. Nantinya kami juga berencana untuk 

 membuat restoran diatas embung ini agar pengunjung yang datang tidak lagi 

 perlu mencari tempat makan. Memang saat ini kami hanya memiliki kantin 

 yang juga menjual makanan namun masih kurang lengkap. 



8. Menurut saya, taman ini berpotensi menjadi destinasi yang dapat populer di 

 kabupaten Musi Banyuasin. Saat ini kami sedang mengusahakan agar taman 

 ini menjadi saat destinasi yang dapat dikunjungi saat ke kabupaten Musi 

 Banyuasin. Baru-baru ini saja, taman ini masuk 5 besar sebagai destinasi 

 yang sering dikunjungi saat di Musi banyuasin menurut survei yang 

 dilakukan oleh DISPOPAR (Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata) Musi 

 Banyuasin.  

 

Interview Question with Visitors 

(Interview 2) 

The interview about Taman Embung Senja on June 8, 2019 

Draft question for visitor 

1. Apa pendapat anda tentang destinasi Taman Embung Senja ini ? 

2. Apa ini kali pertama kesini dan apa tujuan anda ke Taman Embung Senja ? 

3. Bagaiman keamanan terhadap destinasi ini ? 

4. Bagaimana kebersihan tempat wisata ini ? 

5. Apa pendapat anda setelah mengunjungi tempat wiasata ini ? 

6. Apakah anda puas terhadap fasilitas yang ada ditempat ini ? 

7. Menurut anda, bagaimana potensi dari Taman Embung Senja sebagai  

 destinasi baru di Musi Banyuasin ?  

8.  Untuk kedepannya apakah anda akan masih mau datang kesini lagi ?  

 

1.  Nama   : Lukas Ariyansyah 



Asal   : Lubuk Karet 

Question : Apa pendapat anda tentang destinasi Taman Embung Senja 

      ini ? 

Interviewee : Pendapatnya tentang Taman Embung Senja sendri bagus,  

     untuk pendapatan daerah cukup dan bisa ditingkatkan lagi  

     pariwisatanya. Cukup puas juga dengan fasilitas yang ada  

     disini namun untuk wahana atau attraksi yang ada disini lebih 

     ditambah lagi 

2.  Nama   : Della 

Asal   : Sukamulya 

Question : Apa ini kali pertama kesini dan apa tujuan anda ke Taman ini? 

Interviewee : iya ini kali pertama saya kesini, tujuannya untuk refresing dan 

     menikmati waktu libur bersama teman-teman.  

 

3.  Nama   : Rian  

Asal   : Langkap 

Question : Bagaiman keamanan terhadap destinasi ini ? 

Interviewee : Keamanannya cukup baik untuk parkirnya sendiri cukup aman 

     namun masih menggunakan lahan orang lain yang bukan milik 

     desa atau Embung sendiri. 

4.  Nama   : Dimas 

Asal   : Sukamaju 

Question : Bagaimana kebersihan tempat wisata ini ? 



Interviewee : Untuk kebersihan sendiri kalau menurut saya masi kurang, 

     jarang ada kotak sampah dan masih ada pengunjung yang  

        buang sampah sembarangan. 

5.  Nama   : Ica  

Asal   : Philip 19 

Question : Apa pendapat anda setelah mengunjungi tempat wisata ini ? 

Interviewee : Embung ini cantik, merupakan destinasi yang murah meriah 

     tetapi kebersihannya masih perlu dijaga lagi agar terlihat lebih 

     indah. 

6.  Nama   : Feni Pratiwi 

Asal   : Tanjung Kerang 

Question : Apakah anda puas terhadap fasilitas yang ada ditempat ini ? 

Interviewee : Kalau untuk fasilitas sendiri, saya masih kurang puas kalau 

     bisa ditambah lagi fasilitasnya.   

 

 

 

 

7.  Nama   : Yayan Apriyansah 

Asal   : Sungai Lilin 

Question : Menurut anda, bagaimana potensi dari Taman Embung Senja 

     sebagai destinasi baru di Musi Banyuasin ?  



Interviewee : Menurut saya, Taman Embung Senja sendiri memiliki potensi 

     sebagai destinasi baru di Musi Banyuasin tetapi harus lebih 

     dikembambangkan lagi agar dapat menarik minat lebih banyak 

     pengunjung untuk datang. 

8.  Nama   : Fia 

Asal   : Betung 

Question : Untuk kedepannya apakah anda akan masih mau datang kesini 

     lagi ? 

Interviewee : Sepertinya iya, jika ada waktu luang saya akan berkunjung lagi 

     kesini. 

9.  Nama   : Dilla 

Asal   : Peldas 

Question : Bagaiman keamanan terhadap destinasi ini ? 

Interviewee : Kalau untuk keamanan sendiri sampai sejauh ini aman dan 

     tidak ada gangguan apapun. 

10. Nama   : Khulil Aziz 

Asal   : Sungai Lilin 

Question : Apa ini kali pertama kesini dan apa tujuan anda ke Taman  

     Embung Senja ? 

Interviewee : Iya saya baru pertama kali kesini dan tujuannya untuk   

     lihat-lihat dan juga penasaran tentang Taman Embung Senja 

     ini. 

 

 



 


