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PEDOMAN WAWANCARA  

 

IDENTITAS NARASUMBER : 

Nama  : Muhammad Erfandi, S.E., M.M.  

Jabatan  : Staf Bidang Pemasaran 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

Aspek Ekonomi  

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat 

dana untuk mengembangkan  objek 

wisata atau komunitas yang ada di 

Kampung Arab Al-Munawar/Al-Quran 

Al Akbar? 

 

Untuk di Kampung Arab sendiri, dana 

pengembangannya didapat dari biaya tarikf 

yang dibebankan kepada wisatawan yang 

berkunjung ke rumah-rumah bersejarah di 

Kampung tersebut. Sedangkan untuk Al 

Quran Al-Akbar, dana pengembangan 

diperoleh dari tarif tiket masuk ke objek 

wisata 

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah dengan 

adanya kegiatan wisata di Kampung Arab 

Al-Munawar/Al Quran Al-Akbar dapat 

memperluas lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat sekitar? 

 

Tentu saja, dengan adanya kegiatan wisata 

maka sudah seharusnya juga memperluas 

lapangan pekerjaan masyarakat setempat 

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah pendapatan 

masyarakat lokal mengalami peningkatan 

karena kegiatan wisata yang ada di 

Kampung Arab Al-Munawar/Al Quran 

Al-Akbar ini? 

 

Ya, tentu dengan meluasnya lapangamn 

pekerjaan maka meningkat pula pendapatan 

masyarakat yang ada di kedua objek wisata 

Aspek Sosial  

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah dengan 

terjadinya peningkatan kunjungan 

wisatawan di Kampung Arab Al-

Deengan meningkatnya kunjungan 

wisatawan, maka kualitas hidup 

masyarakatnya juga ikut meningkat 



Munawar/Al Quran Al-Akbar dapat 

meningkatkan pula kualitas hidup 

masyarakat lokal yang ada disana? 

 

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat 

pembagian peran tersendiri antara laki-

laki, perempuan, golongan muda dan tua 

dalam mengelola objek wisata Kampung 

Arab Al-Munawar/Al Quran Al-Akbar? 

  

Di Kampung Arab terdapat ketua RT, 

Wakil, masyarakat dan lainnya, saya rasa 

pembagian peran setiap elemen sudah 

sesuai. Begitu pula halnya di objek wisata 

Al Quran Al-Akbar 

6. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana agar 

tidak terjadi konflik antar sesama 

masyarakat yang mengelola objek wisata  

Kampung Arab Al-Munawar/Al-Quran 

Al Akbar? 

Alhamdulillah sampai saat ini belum ada 

laporan terjadinya konflik di kedua objek 

wisata dalam hal pengelolaannya 

Aspek Budaya  

7. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana 

masyarakat lokal menyikapi budaya yang 

dibawa oleh wisatawan yang datang 

berkunjung ke objek wisata Kampung 

Arab Al-Munawar/Al Quran Al-Akbar?  

 

Di Kampung Arab dikarenakan 

masyarakatnya menjunjung tinggi tradisi, 

maka mereka tidak terlalu menerima 

dengan budaya yang dibawa oleh 

wisatawan. Berbeda halnya dengan di Al 

Quran Al-Akbar, masyarakat disana lebih 

tertarik dan membuka dirri dengan setiap 

budaya yang dibawa oleh wisatawan 

8.  Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat 

lokal menerima adanya pertukaran 

budaya yang timbul akibat kegiatan 

wisata di objek wisata Kampung Arab 

Al-Munawar/Al Quran Al-Akbar?  

 

Seperti yang telah saya katakan 

sebelumnya, karena masyarakat Arab yang 

lebih menutup diri maka tidak 

memungkinkan terjadinya pertukaran 

budaya dengan wisatawan yang 

berkunjung. Namun, di Al Quran Al-Akbar 

keadaan masyarakat yang lebih terbuka dan 

siap menerima setiap budaya yang masuk 

mampu menimbulkan pertukaran budaya di 



objek tersebut 

8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana 

kebudayaan lokal yang ada di objek 

wisata Kampung Arab Al-Munawar/Al 

Quran Al-Akbar? Dan apakah 

masyarakat lokal masih tetap 

melestarikan budaya yang ada?  

 

Di Kampung Arab sangat erat dengan 

tradisi dan kebudayaan, salah satunya yaitu 

budaya pernikahan Arab yang sangat 

terkenal. Saat ini mereka masih memegang 

tradisi itu. Sementara di Al Quran Al Akbar 

ada tradisi kesenian hadrah, namun 

sayangnya tidak ada pelatihan khusus bagi 

masyarakat yang inigin mempelajari 

budaya ini  

9. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat 

lokal yang ada di Kampung Arab Al-

Munawar/Al Quran Al-Akbar membantu 

perkembangan pertukaran budaya yang 

ada di objek wisata tersebut?  

Sayangnya di Kampung Arab 

masyarakatnya belum bisa membantu 

pertukaran budaya yang ada, namun untuk 

di Al Quran Al Akbar hal itu sudah terjadi 

Aspek Lingkungan  

10. Menurut Bapak/Ibu, apakah Objek 

Wisata Kampung Arab Al-Munawar/Al 

Quran Al-Akbar tetap mampu 

menampung lonjakan wisatawan tanpa 

menimbulkan kerusakan lingkungan?  

 

Kedua objek wisata tersebut mampu 

menampung lonjakan wisatawan dengan 

tetap menjaga agar lingkungan tersebut 

tidak rusak dari adanya lonjakan tersebut 

11. Menurut Bapak/Ibu, apakah di Objek 

Wisata Kampung Arab Al-Munawar/Al 

Quran Al Akbar telah tersedia pemisahan 

sampah dengan meletakkan kotak 

sampah organik dan anorganik di sekitar 

kawasan wisata tersebut? 

 

Dulu terdapat banyak kotak sampah di 

sekitaran objek wisata Kampung Arab, 

tetapi sayangnya keberadaan kotak sampah 

tersebut saat ini sudah berkurang. Untuk di 

Al Quran Al Akbar, terakhira saya 

berkunjung kesana terdapat banyak sekali 

kotak sampah yang menyebar di setiap 

sudutnya 

12. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara 

masyarakat lokal untuk meningkatkan 

kepedulian akan perlunya suatu 

Adanya himbauan-himbauan yang 

diberikan oleh setiap ketua RT setempat 

atau pengelola untuk membuang sampah di 



konservasi lingkungan?  

 

tempatnya dan untuk menjaga lingkungan 

sekitar 

Aspek Politik  

13. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara 

yang dilakukan pengelola kawasan 

wisata untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat lokal untuk ikut dalam 

kegiatan wisata yang ada di Kampung 

Arab Al-Munawar/Al Quran Al-Akbar?  

 

Tentunya seperti yang kita tahu di kedua 

objek wisata ini sering mengadakan event, 

nah disitulah masyarakat lokal 

diikutsertakan untuk mengurus setiap 

keperluan event  

14. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tindakan 

yang dilakukan oleh masyarakat lokal 

serta pemerintah agar hak-hak dalam 

pengelolaan SDA tetap terjamin, seperti 

halnya hak kepemilikan lahan? 

 

Masyarakat lokal memegang peranan 

penting dalam hal ini, mereka tetap 

mempertahankan hak kepemilikan 

tanahnya sehingga mereka lebih memilih 

untuk mengelola objek wisatanya sendiri 

15.  Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara 

untuk meningkatkan kekuasaan 

komunitas di objek wisata Kampung 

Arab Al-Munawar/Al Quran Al-Akbar 

menjadi lebih meluas? 

 

Di Kampung Arab mereka tetap 

menjunjung tinggi tradisi dan budayanya 

sehingga masyarakat luar semakin 

menghormati keberadaan mereka. Untuk di 

Al Quran Al Akbar, karena itu memang 

milik individu yaittu yang kita tahu adalah 

milik Ust. Syofwatillah, mereka memang 

memilih untuk mengurus objeknya secara 

mandiri 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

 

IDENTITAS NARASUMBER : 

Nama   : Pak Sehan  

Jabatan  : Ketua RT dan Pengelola Kampung Arab Al-Munawar  

 

No. Pertanyaan Jawaban 

Aspek Ekonomi  

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat 

dana untuk mengembangkan  objek 

wisata atau komunitas yang ada di 

Kampung Arab Al-Munawar? 

 

Pada awalnya memang pembangunan objek 

wisata ini merupakan inisiatif dari 

Pemerintah, namun saat ini dana 

pengembangan tidak ada dari pemerintah. 

Pada awalnya mereka membangun 

beberapa fasilitas tambahan di Kampung 

ini dan pengelolaannya sepenuhnya 

diserahkan kepada warga setempat. Jadi 

tidak ada dana khusus dari Pemerintah 

untuk pengembangan objek wisata.  

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah dengan 

adanya kegiatan wisata di Kampung Arab 

Al-Munawar dapat memperluas lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat sekitar? 

 

Sebenarnya memang seperti itu, bertambah 

luas, makin banyak tamu yang datang dan 

perekonomian semakin meningkat. 

Masyarakat ada yang membuka warung 

dan tempat makan lainnya di Kampung ini. 

Ada juga yang membuka toko oleh-oleh 

khas kampung tersebut.  

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah pendapatan 

masyarakat lokal mengalami peningkatan 

karena kegiatan wisata yang ada di 

Kampung Arab Al-Munawar ini? 

 

Tentu saja, dengan meluasnya lapangan 

pekerjaan maka pendapatan masyarakat 

juga ikut meningkat. Namun, masyarakat 

setempat tidak ingin terlalu ramai, 

walaupun tidak ada pendapatan yang 

masuk 

Aspek Sosial  



4. Menurut Bapak/Ibu, apakah dengan 

terjadinya peningkatan kunjungan 

wisatawan di Kampung Arab Al-

Munawar dapat meningkatkan pula 

kualitas hidup masyarakat lokal yang ada 

disana? 

 

Betul sekali, sejak ditetapkannya menjadi 

objek wisata, kualitas hidup masyarakat 

lokal semakin meningkat 

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat 

pembagian peran tersendiri antara laki-

laki, perempuan, golongan muda dan tua 

dalam mengelola objek wisata Kampung 

Arab Al-Munawar? 

  

Di Kampung ini, kami mengurus secara 

bersama. Ada Alawiyah yang mengurus 

tamu dan buku tamu, lalu ada petugas 

kebersihan yang menjaga kebersihan 

setempat dan juga saya selaku ketua RT 

yang mengkoordinir 

6. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana agar 

tidak terjadi konflik antar sesama 

masyarakat yang mengelola objek wisata  

Kampung Arab Al-Munawar? 

Tidak ada konflik tertentu yang terjadi di 

Kampung ini, paling hanya sebatas 

pelampiasan emosi saja dan itu pun masih 

bisa diatasi karena kami disini semuanya 

adalah keluarga  

Aspek Budaya  

7. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana 

masyarakat lokal menyikapi budaya yang 

dibawa oleh wisatawan yang datang 

berkunjung ke objek wisata Kampung 

Arab Al-Munawar?  

 

Masyarakat disini agaknya kurang 

mendukung untuk kegiatan wisata sebab 

penyesuaian untuk masyarakat luar kurang 

cocok, tidak sesuai dengan adat istiadat 

yang ada 

8.  Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat 

lokal menerima adanya pertukaran 

budaya yang timbul akibat kegiatan 

wisata di objek wisata Kampung Arab 

Al-Munawar?  

 

Tidak, karena kebanyakan masyarakat 

disini memiliki budaya yang tertutup 

sehingga tidak memungkinkan terjadinya 

pertukaran budaya di Kampung ini  

8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana 

kebudayaan lokal yang ada di objek 

Budaya asli yang ada di Kampung ini 

adalah seperti budaya pernikahan yang 



wisata Kampung Arab Al-Munawar? 

Dan apakah masyarakat lokal masih tetap 

melestarikan budaya yang ada?  

 

mengharuskan kaum wanita hanya boleh 

menikah dengan laki-laki keturunan Arab 

saja. Lalu ada lagi kebudayaan yang 

menganjurkan bahwa hanya laki-laki saya 

yang boleh mencari nafkah. Tetapi saat ini 

ada kaum wanita juga yang menjadi guru di 

madrasah yang ada di Kampung ini. 

Sampai sekarang budaya tersebut masih 

terjaga 

9. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat 

lokal yang ada di Kampung Arab Al-

Munawar membantu perkembangan 

pertukaran budaya yang ada di objek 

wisata tersebut?  

Seperti yang telah saya katakana tadi, 

masyarakatnya masih kurang mendukung 

dengan adanya kegiatan wisata yang ada 

disini  

Aspek Lingkungan  

10. Menurut Bapak/Ibu, apakah Objek 

Wisata Kampung Arab Al-Munawar 

tetap mampu menampung lonjakan 

wisatawan tanpa menimbulkan kerusakan 

lingkungan?  

 

Kampung Arab mampu menampung 

lonjakan wisatawan yang ada tanpa 

menimbulkan kerusakan lingkungan. 

Namun sayangnya masyarakat tidak ingin 

Kampung ini terlalu ramai dikunjungi, 

maka dari itu jika sampai terjadi lonjakan 

kunjugan maka kami akan menutup dengan 

tegas objek wisata ini 

11. Menurut Bapak/Ibu, apakah di Objek 

Wisata Kampung Arab Al-Munawar 

telah tersedia pemisahan sampah dengan 

meletakkan kotak sampah organik dan 

anorganik di sekitar kawasan wisata 

tersebut? 

 

Awal pembangunannya banyak kotak 

sampah yang tersebar di objek wisata ini, 

namun seiring berjalannya waktu keadaan 

kotak sampah menjadi semakin tidak 

terawat, bahkan hampir tidak ada kotak 

sampah yang tersebar di Kampung ini   

12. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara 

masyarakat lokal untuk meningkatkan 

kepedulian akan perlunya suatu 

Masyarakat bekerja sama untuk menjaga 

lingkungannya, terutama lingkungan 

rumahnya sendiri. Saya juga selaku ketua 



konservasi lingkungan?  

 

RT sering memberikan himbauan secara 

langsung kepada warga untuk menjaga 

kebersihan lingkungan. Sering juga saya 

memberikan selebaran kepada warga dan 

wisatawan yang datang untuk menjaga 

lingkungan sekitar  

Aspek Politik  

13. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara 

yang dilakukan pengelola kawasan 

wisata untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat lokal untuk ikut dalam 

kegiatan wisata yang ada di Kampung 

Arab Al-Munawar?  

Untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat, mereka sering dilibatkan 

dalam berbagai acara yang diselenggarakan 

di Kampung ini. Tidak ada paksaan untuk 

ikut serta dalam setiap kegiatan yang ada, 

bagi yang mau ikut dipersilahkan 

14. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tindakan 

yang dilakukan oleh masyarakat lokal 

serta pemerintah agar hak-hak dalam 

pengelolaan SDA tetap terjamin, seperti 

halnya hak kepemilikan lahan? 

 

Kampung ini merupakan milik bersama 

warga setempat, jadi mereka dengan tegas 

tidak mau ada keterlibatan dengan 

pemerintah dalam hal pengelolaan objek 

wisata. Mereka benar-benar ingin 

mengelolanya secara mandiri  

15.  Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara 

untuk meningkatkan kekuasaan 

komunitas di objek wisata Kampung 

Arab Al-Munawar menjadi lebih meluas? 

 

Kampung Arab Al-Munawar telah 

ditetapkan sebagai objek wisata religi yang 

ada di Kota Palembang, ini menjadikan 

kebanggan tersendiri bagi setiap 

masyarakat yang ada di Kampung ini. Dan 

juga saat ini keberadaan masyarakat Arab 

mulai diakui oleh masyarakat luar 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA  

 

IDENTITAS NARASUMBER : 

Nama   : Alawiyah   

Jabatan  : Masyarakat Kampung Arab Al-Munawar  

 

No. Pertanyaan Jawaban 

Aspek Ekonomi  

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat 

dana untuk mengembangkan  objek 

wisata atau komunitas yang ada di 

Kampung Arab Al-Munawar? 

 

Sampai saat ini tidak ada dana 

pengembangan dari pemerintah. Dana 

paling hanya didapatkan dari tarif tiket 

masuk yang dibebankan kepada wisatawan 

untuk masuk ke objek wisata atau masuk ke 

rumah-rumah tua yang bersejarah   

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah dengan 

adanya kegiatan wisata di Kampung Arab 

Al-Munawar dapat memperluas lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat sekitar? 

 

Tentu saja, saya pun merasakan dengan 

adanya kegiatan wisata di Kampung ini 

dapat memperluas lapangan pekerjaan kami 

sebagai warga setempat  

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah pendapatan 

masyarakat lokal mengalami peningkatan 

karena kegiatan wisata yang ada di 

Kampung Arab Al-Munawar ini? 

 

Iya betul sekali, pendapatan pun ikut 

meningkat. Namun, kami sebagai 

masyarakat yang tinggal di Kampung ini 

lebih menyukai keadaan kampung yang 

tidak terlalu ramai karena kami juga 

menginginkan kehidupan yang tenang 

Aspek Sosial  

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah dengan 

terjadinya peningkatan kunjungan 

wisatawan di Kampung Arab Al-

Munawar dapat meningkatkan pula 

kualitas hidup masyarakat lokal yang ada 

disana? 

Tentu saja, dengan meluasnya lapangan 

pekerjaan, maka meningkat pula pendapat 

serta tak lupa kualitas hidup kami juga ikut 

mengalami peningkatan 



5. Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat 

pembagian peran tersendiri antara laki-

laki, perempuan, golongan muda dan tua 

dalam mengelola objek wisata Kampung 

Arab Al-Munawar? 

  

Kami mengurus dan mengelola kampung 

ini secara bersama-sama dengan pembagian 

peran masing-masing secara adil dan 

musyawarah  

6. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana agar 

tidak terjadi konflik antar sesama 

masyarakat yang mengelola objek wisata  

Kampung Arab Al-Munawar? 

Alhamdulillah setiap konflik yang terjadi 

bisa kami selesaikan dengan cara 

kekeluargaan   

Aspek Budaya  

7. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana 

masyarakat lokal menyikapi budaya yang 

dibawa oleh wisatawan yang datang 

berkunjung ke objek wisata Kampung 

Arab Al-Munawar?  

 

Kami selaku masyarakat lebih tertutup 

dengan setiap budaya yang dibawa oleh 

wisatawan, karena wisatawan datang 

dengan kultur yang berbeda-beda dan 

tingkah laku yang beragam. Kebanyakan 

dari kami tidak dapat menerima hal 

tersebut  

8.  Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat 

lokal menerima adanya pertukaran 

budaya yang timbul akibat kegiatan 

wisata di objek wisata Kampung Arab 

Al-Munawar?  

 

Tidak, kebanyakan dari kami tidak 

menerima adanya pertukaran budaya yang 

ada   

8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana 

kebudayaan lokal yang ada di objek 

wisata Kampung Arab Al-Munawar? 

Dan apakah masyarakat lokal masih tetap 

melestarikan budaya yang ada?  

 

Kami memliki budaya yang lebih tertutup 

dari masyarakat lainnya, ini karena kami 

sangat menjunjung tinggi tradisi yang kami 

pegang sejak dahulu, salah satunya yaitu 

budaya pernikahan yang mengharuskan 

kami kaum wanita hanya boleh menikah 

dengan laki-laki keturunan Arab saja. Juga, 

biasanya kami kaum wanita lebih sering 

berada di rumah daripada diluar rumah 



9. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat 

lokal yang ada di Kampung Arab Al-

Munawar membantu perkembangan 

pertukaran budaya yang ada di objek 

wisata tersebut?  

Tidak, kami tidak membantu pertukaran 

budaya yang ada. Hanya segelintir saya 

yang menerima adanya kegiatan wisata di 

Kampung ini  

Aspek Lingkungan  

10. Menurut Bapak/Ibu, apakah Objek 

Wisata Kampung Arab Al-Munawar 

tetap mampu menampung lonjakan 

wisatawan tanpa menimbulkan kerusakan 

lingkungan?  

 

Kami selalu berusaha untuk menghindari 

lonjakan wisatawan karena kami sendiri 

tidak senang bila terlalu ramai orang di 

Kampung ini walaupun seharusnya 

kampung ini bisa menampung banyak 

sekali wisatawan tanpa menimbulkan 

kerusakan lingkungan 

11. Menurut Bapak/Ibu, apakah di Objek 

Wisata Kampung Arab Al-Munawar 

telah tersedia pemisahan sampah dengan 

meletakkan kotak sampah organik dan 

anorganik di sekitar kawasan wisata 

tersebut? 

 

Dulu saat awal-awal banyak sekali kotak 

sampah yang tersebar di Kampung ini 

namun lambat laun keberadaannya semakin 

berkuran   

12. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara 

masyarakat lokal untuk meningkatkan 

kepedulian akan perlunya suatu 

konservasi lingkungan?  

 

Ketua RT kami sering memberikan arahan 

langsung untuk menjaga lingkungan 

kampung ini. Yang terpenting setiap 

masyarakat disini ikut bekerja sama 

menjaga lingkungan sekitar  

Aspek Politik  

13. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara 

yang dilakukan pengelola kawasan 

wisata untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat lokal untuk ikut dalam 

kegiatan wisata yang ada di Kampung 

Arab Al-Munawar?  

Kami sering berpartisipasi jika ada kegiatan 

atau acara yang akan diadakan di Kampung 

ini, seperti acara peringatan hari 

meninggalnya pendiri kampung, acara 

Maulid Nabi dan lain sebagainya 

14. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tindakan Kami ingin mengelola kampung ini secara 



yang dilakukan oleh masyarakat lokal 

serta pemerintah agar hak-hak dalam 

pengelolaan SDA tetap terjamin, seperti 

halnya hak kepemilikan lahan? 

 

mandiri tanpa melibatkan pihak luar atau 

investor karena lahan yang dijadikan objek 

wisata adalah milik kami bersama   

15.  Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara 

untuk meningkatkan kekuasaan 

komunitas di objek wisata Kampung 

Arab Al-Munawar menjadi lebih meluas? 

 

Dijadikannya kampung ini sebagai salah 

satu objek wisata religi yang ada di Kota  

Palembang menjadi kebanggaan tersendiri 

bagi kami masyarakat Arab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA  

 

IDENTITAS NARASUMBER : 

Nama   : Eda  

Jabatan  : Masyarakat sekitar Al Quran Al-Akbar   

 

No. Pertanyaan Jawaban 

Aspek Ekonomi  

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat 

dana untuk mengembangkan  objek 

wisata atau komunitas yang ada di Al 

Quran Al-Akbar? 

 

Karena objek wisata ini merupakan milik 

pribadi, maka tidak ada dana khusus dari 

pemerintah untuk pengembangan objek 

wisata ini. Dana pengembangan merupakan 

alokasi dari tarif tiket masuk yang 

dibebankan kepada wisatawan    

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah dengan 

adanya kegiatan wisata di Kampung Arab 

Al-Munawar dapat memperluas lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat sekitar? 

 

Tentu, dulu saya merupakan pengajar di 

Pesantren Al-Ihsaniyah, namun sekarang 

saya juga ikut menjadi bagian dari 

pengurus objek wisata Al Quran Al-Akbar  

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah pendapatan 

masyarakat lokal mengalami peningkatan 

karena kegiatan wisata yang ada di Al 

Quran Al-Akbar? 

 

Yang pasti iya, banyak dari kami yang 

pendapatannya meningkat semenjak 

dijadikannya Al Quran ini menjadi objek 

wisata  

Aspek Sosial  

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah dengan 

terjadinya peningkatan kunjungan 

wisatawan di Al Quran Al-Akbar dapat 

meningkatkan pula kualitas hidup 

masyarakat lokal yang ada disana? 

Begitu pula dengan kualitas hidup kami 

tentunya mengalami peningkatan pula  

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat 

pembagian peran tersendiri antara laki-

Menurut saya, pembagian peran dalam 

pengelolaan objek ini sudah sangat adil. 



laki, perempuan, golongan muda dan tua 

dalam mengelola objek wisata Al Quran 

Al-Akbar? 

  

Kami juga selalu bekerja sama dalam hal 

pengelolaan objek ini 

6. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana agar 

tidak terjadi konflik antar sesama 

masyarakat yang mengelola objek wisata  

Al Quran Al-Akbar? 

Sampai sekarang sih tidak ada ya konflik 

yang terjadi di objek wisata ini    

Aspek Budaya  

7. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana 

masyarakat lokal menyikapi budaya yang 

dibawa oleh wisatawan yang datang 

berkunjung ke objek wisata Al Quran Al-

Akbar?  

 

Kami dengan senang hati menerima setiap 

budaya yang dibawa oleh wisatawan, 

malahan kami sangat tertarik untuk tahu 

seperti apa sih budaya wisatawan itu   

8.  Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat 

lokal menerima adanya pertukaran 

budaya yang timbul akibat kegiatan 

wisata di objek wisata Al Quran Al-

Akbar?  

 

Ya, dengan seringnya diadakan acara 

disini, kami tentu menerima pula 

pertukaran budaya yang terjadi    

8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana 

kebudayaan lokal yang ada di objek 

wisata Al Quran Al-Akbar? Dan apakah 

masyarakat lokal masih tetap 

melestarikan budaya yang ada?  

 

Budaya yang ada disini yaitu kesenian 

hadrah yang juga sudah dikenal oleh 

masyarakat luar. Namun, saat ini masih 

belum ada pelatihan khusus bagi masyakat 

disini untuk mempelajari kesenian ini  

9. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat 

lokal yang ada di Al Quran Al-Akbar 

membantu perkembangan pertukaran 

budaya yang ada di objek wisata 

tersebut?  

Tentunya masyarakat ikut membantu 

perkembangan pertukaran budaya yang ada   

Aspek Lingkungan  



10. Menurut Bapak/Ibu, apakah Objek 

Wisata Al Quran Al-Akbar  tetap mampu 

menampung lonjakan wisatawan tanpa 

menimbulkan kerusakan lingkungan?  

 

Jika terjadi lonjakan wisatawan, kami 

selaku masyarakat turut andil untuk 

mengatur agar lonjakan tersebut tidak 

menimbulkan kerusakan lingkungan  

11. Menurut Bapak/Ibu, apakah di Objek 

Wisata Al Quran Al-Akbar  telah tersedia 

pemisahan sampah dengan meletakkan 

kotak sampah organik dan anorganik di 

sekitar kawasan wisata tersebut? 

 

Dari dulu dan sampai saat ini masih 

terdapat banyak kotak sampah yang 

tersebar di objek wisata ini  

12. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara 

masyarakat lokal untuk meningkatkan 

kepedulian akan perlunya suatu 

konservasi lingkungan?  

 

Kami selaku masyarakat setempat selalu 

bekerja sama untuk menjaga lingkungan 

kami sendiri  

Aspek Politik  

13. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara 

yang dilakukan pengelola kawasan 

wisata untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat lokal untuk ikut dalam 

kegiatan wisata yang ada di Al Quran Al-

Akbar?  

Ust. Opat sering melibatkan kami dalam 

setiap acara yang diadakan di objek ini. 

Terlebih, beliau selalu memilih masyarakat 

setempat untuk menjadi pengurus di objek 

ini  

14. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tindakan 

yang dilakukan oleh masyarakat lokal 

serta pemerintah agar hak-hak dalam 

pengelolaan SDA tetap terjamin, seperti 

halnya hak kepemilikan lahan? 

Objek ini merupakan milik pribadi Ust. 

Opat sehingga kepemilikan lahan pun 

sepenuhnya adalah milik beliau dan juga 

masyarakat setempat   

15.  Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara 

untuk meningkatkan kekuasaan 

komunitas di objek wisata Al Quran Al-

Akbar menjadi lebih meluas? 

 

Saya sudah banyak sekali mendengar 

penghargaan yang didapat oleh objek 

wisata ini 



PEDOMAN WAWANCARA  

 

IDENTITAS NARASUMBER : 

Nama   : M. Rizki 

Jabatan : Wisatawan  

 

No. Pertanyaan Jawaban 

Aspek Ekonomi  

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat 

dana untuk mengembangkan  objek 

wisata atau komunitas yang ada di 

Kampung Arab Al-Munawar/Al-Quran 

Al Akbar? 

 

Menurut saya untuk saat ini Dana hanya didapat 

dari penjualan tiket wisatawan yang berkunjung ke 

Kampung Arab Al-Munawar. Untuk 

komunitas ada HPI yang terlibat menjadi 

Guide di sini.ada 

 

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah dengan 

adanya kegiatan wisata di Kampung 

Arab Al-Munawar/Al Quran Al-Akbar 

dapat memperluas lapangan pekerjaan 

bagi masyarakat sekitar? 

 

Ya hal ini bisa memperluas lapangan 

pekerjaan contohnya saja banyak 

masyarakat yang menjual makanan di 

sekitaran kampung ini, hal ini dapat 

memberikan dampak positif bagi 

masyarakat sekitar 

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah pendapatan 

masyarakat lokal mengalami peningkatan 

karena kegiatan wisata yang ada di 

Kampung Arab Al-Munawar/Al Quran 

Al-Akbar ini? 

 

Lumayan meningkat karena adanya 

lapangan pekerjaan yang mengaitkan 

masyarakat sekitar seperti berdagang , 

menjual makanan2. 

Aspek Sosial  

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah dengan 

terjadinya peningkatan kunjungan 

wisatawan di Kampung Arab Al-

Munawar/Al Quran Al-Akbar dapat 

meningkatkan pula kualitas hidup 

Sangat berpengaruh jika banyak pengujung 

yang datang ke kampung ini, karena akan 

banyak tiket masuk yanh terjual sehingga 

akan ada banyak pemasukan dana. Hal ini 

memberikan kepuasan tersendiri bagi 



masyarakat lokal yang ada disana? 

 

kualitas hidup masyarakat lokal. 

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat 

pembagian peran tersendiri antara laki-

laki, perempuan, golongan muda dan tua 

dalam mengelola objek wisata Kampung 

Arab Al-Munawar/Al Quran Al-Akbar? 

  

Saat ini untuk di almunawar banyak yang 

terlibat dari mulai anak muda maupun 

orangtua dalam mengelola. 

6. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana agar 

tidak terjadi konflik antar sesama 

masyarakat yang mengelola objek wisata  

Kampung Arab Al-Munawar/Al-Quran 

Al Akbar? 

Pembagian tugas yang pas agar tidak 

adanya rasa iri. Pembagian saat berjualan 

contohnya agar bisa menguntungkan 

antarwarga. 

Aspek Budaya  

7. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana 

masyarakat lokal menyikapi budaya yang 

dibawa oleh wisatawan yang datang 

berkunjung ke objek wisata Kampung 

Arab Al-Munawar/Al Quran Al-Akbar?  

 

Kebiasaan masyarakat berubah seiring 

dengan meningkat dan berkembangnya 

Objek Wisata Sungai Hijau sebagai 

destinasi wisata yang ramai disukai 

khalayak. Perubahan nilai sosial ini 

dirasakan masyarakat sebab banyaknya 

nilai sosial budaya yang dibawa oleh 

berbagai  

 

pengunjung. Keragaman nilai sosial budaya 

yang dibawa pengunjung tersebut menjadi 

tontonan bagi kaum muda yang masih 

dalam tahap pekembangan pencarian jati 

diri. 

8.  Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat 

lokal menerima adanya pertukaran 

budaya yang timbul akibat kegiatan 

wisata di objek wisata Kampung Arab 

Al-Munawar/Al Quran Al-Akbar?  

Sepertinya iya, banyak juga kegiatan event 

yang diadakan di kampung almunawar 

sehingga akan banyak bufaya yang secara 

tidak langsung timbul  



 

8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana 

kebudayaan lokal yang ada di objek 

wisata Kampung Arab Al-Munawar/Al 

Quran Al-Akbar? Dan apakah 

masyarakat lokal masih tetap 

melestarikan budaya yang ada?  

Budaya Islam lokal di kampung Al-

Munawar masih sangat kental dengan 

tradisi Arab. Semua masyarakat yang 

tinggal di kampung Al-Munawar 

merupakan keturunan Arab. Jadi adat 

istiadat dan kegiatan keagamaanya masih 

sangat ketal dengan kebudayaan Arab. 

Mulai dari makan, pakaian, tata cara 

beribadah bahkan berinteraksi dengan 

masyarakat yang non Arab 

9. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat 

lokal yang ada di Kampung Arab Al-

Munawar/Al Quran Al-Akbar membantu 

perkembangan pertukaran budaya yang 

ada di objek wisata tersebut?  

Ya menurut saya karena Budaya arab yang 

begity kental wisatawan dapat belejar 

banyak mengenai budaya tersebut untuk 

menambah pengetahuan  

Aspek Lingkungan  

10. Menurut Bapak/Ibu, apakah Objek 

Wisata Kampung Arab Al-Munawar/Al 

Quran Al-Akbar tetap mampu 

menampung lonjakan wisatawan tanpa 

menimbulkan kerusakan lingkungan?  

 

Karena kampung Alh kunawar memiliki 

banyak tempat bersejarah dan lapangan 

luas untuk itu tidak akan menimbulkan 

kerusakan lingkungan. Masyarakat disana 

juga bekerja sama untuk menampung 

beberapa wisatawan di rumah yang sudah 

disediakan 

11. Menurut Bapak/Ibu, apakah di Objek 

Wisata Kampung Arab Al-Munawar/Al 

Quran Al Akbar telah tersedia pemisahan 

sampah dengan meletakkan kotak 

sampah organik dan anorganik di sekitar 

kawasan wisata tersebut? 

 

Sepertinya belum banyak kotak sampah 

disana, sehingga sampah menjadi satu.   

12. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara 

masyarakat lokal untuk meningkatkan 

Ijut serta dalam kegiatan yang diadakan di 

almunawar dengan cara kerja bakti seperti 



kepedulian akan perlunya suatu 

konservasi lingkungan?  

 

gotong royong, menyrdiakan kotak 

sampahzmenjaga kebersihan dll.  

Aspek Politik  

13. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara 

yang dilakukan pengelola kawasan 

wisata untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat lokal untuk ikut dalam 

kegiatan wisata yang ada di Kampung 

Arab Al-Munawar/Al Quran Al-Akbar?  

 

Ikusertakan mereka didalam kegiatan 

seperti comtohnya event tahunan nasional 

seperti ziarah kubro, event festival kopi dll.  

14. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tindakan 

yang dilakukan oleh masyarakat lokal 

serta pemerintah agar hak-hak dalam 

pengelolaan SDA tetap terjamin, seperti 

halnya hak kepemilikan lahan? 

 

Sertifikat resmi yang disimpan olrh 

masyarakat lokal tersebut, bekerjasama 

dengan pemeruntah dalam hal 

oembangunan perbaikan dan sebagainya 

15.  Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara 

untuk meningkatkan kekuasaan 

komunitas di objek wisata Kampung 

Arab Al-Munawar/Al Quran Al-Akbar 

menjadi lebih meluas? 

 

Mempromosikan lebih banyak lagi dengan 

cara online maupun offline mengajak 

semua komunitas untuk meramaikan 

kegiatan dengan melakukan kegiatan 

bersama. Saat ini HPI sudah bekerja sama 

sebagai guude di Almunawar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA  

 

IDENTITAS NARASUMBER : 

Nama   : Maura Dry Shellla 

Jabatan  : Wisatawan 

No. Pertanyaan Jawaban 

Aspek Ekonomi  

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat 

dana untuk mengembangkan  objek 

wisata atau komunitas yang ada di 

Kampung Arab Al-Munawar/Al-Quran 

Al Akbar? 

 

Sepertinya ada dari pemerintah untuk objek 

tersebut 

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah dengan 

adanya kegiatan wisata di Kampung Arab 

Al-Munawar/Al Quran Al-Akbar dapat 

memperluas lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat sekitar? 

 

Tentu saja, dengan adanya kegiatan wisata 

dapat memperluas lapangan pekerjaan. 

Masyarakat dapat diberdayakan dalam 

pengelolaan kegiatan tersebut, bisa menjadi 

guide, penjaga parkir, berjualan kuliner dan 

souvenir. 

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah pendapatan 

masyarakat lokal mengalami peningkatan 

karena kegiatan wisata yang ada di 

Kampung Arab Al-Munawar/Al Quran 

Al-Akbar ini? 

 

Menurut saya iya, karena dengan adanya 

pengunjung yang berdatangan ke tempat 

wisata tersebut menjadi lebih ramai. 

Wisatawan tentunya memerlukan sarana 

penunjang pariwisata yang hal tersebut 

dapat dimanfaatkan oleh masyaraka sekitar 

untuk meningkatkan pendapatannya.  

Aspek Sosial  

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah dengan 

terjadinya peningkatan kunjungan 

wisatawan di Kampung Arab Al-

Munawar/Al Quran Al-Akbar dapat 

meningkatkan pula kualitas hidup 

Tentu saja, sedikit banyaknya masyarakat 

akan mendapatkan manfaat dari objek 

wisata tersebut, yang tadinya mereka tidak 

memperoleh pekerjaan mereka jadi 

mendapatkan pekerjaan. Jika pengunjung 



masyarakat lokal yang ada disana? 

 

terus mengalami peningkatan tentu akan 

memberikan dampak yang besar pula pada 

masyarakat sekitar. 

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat 

pembagian peran tersendiri antara laki-

laki, perempuan, golongan muda dan tua 

dalam mengelola objek wisata Kampung 

Arab Al-Munawar/Al Quran Al-Akbar? 

  

Sepertinya iya telah terdapat pembaagian 

peran yang adil karena mereka harus 

mengelola objek wisata secara bersama-

sama 

6. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana agar 

tidak terjadi konflik antar sesama 

masyarakat yang mengelola objek wisata  

Kampung Arab Al-Munawar/Al-Quran 

Al Akbar? 

Tidak ada terdengar konflik yang terjadi 

antara masyarakat 

Aspek Budaya  

7. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana 

masyarakat lokal menyikapi budaya yang 

dibawa oleh wisatawan yang datang 

berkunjung ke objek wisata Kampung 

Arab Al-Munawar/Al Quran Al-Akbar?  

 

masyarakat lokal telah diberi sosialisasi 

mengenai dampak dari pariwisata itu 

sendiri. Objek wisata kampung arab al 

munawar/ Al Quran al akbar sendiri 

merupakan objek wisata berbasis religi, 

tentunya wisatawan mendapatkan anjuran 

dan imbauan agar bisa mematuhi budaya di 

tempat wisata tersebut. 

8.  Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat 

lokal menerima adanya pertukaran 

budaya yang timbul akibat kegiatan 

wisata di objek wisata Kampung Arab 

Al-Munawar/Al Quran Al-Akbar?  

 

Menurut saya iya, karena objek wisata ini 

telah terhitung cukup lama otomatis 

masyakat sekitar sudah mulai terbiasa 

dengan budaya yang di bawa oleh 

wisatawan. 

8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana 

kebudayaan lokal yang ada di objek 

wisata Kampung Arab Al-Munawar? 

Dan apakah masyarakat lokal masih tetap 

Tentu saja iya, masyakat lokal tetap 

melestarikan budaya yang ada, karena hal 

inilah yang menjadi daya tarik dari kedua 

objek wisata tersebut. 



melestarikan budaya yang ada?  

 

9. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat 

lokal yang ada di Kampung Arab Al-

Munawar membantu perkembangan 

pertukaran budaya yang ada di objek 

wisata tersebut?  

Iyaa, mereka senang dengan kedatangan 

wisatawan ke Kampung mereka 

Aspek Lingkungan  

10. Menurut Bapak/Ibu, apakah Objek 

Wisata Kampung Arab Al-Munawar/Al 

Quran Al-Akbar tetap mampu 

menampung lonjakan wisatawan tanpa 

menimbulkan kerusakan lingkungan?  

 

Objek wisata tersebut telah mampu 

menampung lonjakan wisatawan. Hal ini 

dikarenakan sudah sering diadakannya 

kegiatan-kegiatan yang mendatangkan 

banyak pengunjung disana  

11. Menurut Bapak/Ibu, apakah di Objek 

Wisata Kampung Arab Al-Munawar/Al 

Quran Al Akbar telah tersedia pemisahan 

sampah dengan meletakkan kotak 

sampah organik dan anorganik di sekitar 

kawasan wisata tersebut? 

 

Teraakhir kali saya kesana, saya tidak 

melihat adanya kotak sampah yang tersebar 

di Objek itu 

12. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara 

masyarakat lokal untuk meningkatkan 

kepedulian akan perlunya suatu 

konservasi lingkungan?  

 

Saya pun tidak melihat adanya himbauan 

untuk membuang sampah pada tempatnya 

Aspek Politik  

13. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara 

yang dilakukan pengelola kawasan 

wisata untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat lokal untuk ikut dalam 

kegiatan wisata yang ada di Kampung 

Arab Al-Munawar/Al Quran Al-Akbar?  

Biasanya masyarakat diikutkan dalam acara 

yang dilaksanakan disana 



 

14. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tindakan 

yang dilakukan oleh masyarakat lokal 

serta pemerintah agar hak-hak dalam 

pengelolaan SDA tetap terjamin, seperti 

halnya hak kepemilikan lahan? 

 

Saya kurang tahu untuk masalah ini 

15.  Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara 

untuk meningkatkan kekuasaan 

komunitas di objek wisata Kampung 

Arab Al-Munawar/Al Quran Al-Akbar 

menjadi lebih meluas? 

 

Yang saya tahu, saat ini objek wisata 

Kampung Arab Al Munawar telah 

ditetapkan sebagai salah satu objek wisata 

religi yang ada di Kota Palembang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENTASI  

Wawancara dengan Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang 

 

 

 

 

 

 



Wawancara dengan Pihak 

Pengelola Objek Wisata Al Quran Al-Akbar 

 

 

 

 

 

 



Wawancara dengan Pihak Pengelola Objek Wisata Kampung Arab Al-Munawar  

 

 

Salah satu rumah tua yang ada di Kampung Arab Al-Munawar  

 

 

 

 

 

 



Al  Quran Al-Akbar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


