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LAMPIRAN D : Pertanyaan Wawancara
1. Wawancara dengan Ombang Siboro
Patrick = P

Ombang Siboro = OS

P : “Apa sejarah dari berdirinya Batuhoda Beach, beserta konsep dari
Batuhoda Beach?”
OS : “Sebenarnya Batuhodanya sendiri sudah ada lama ya, saya lupa dari
tahun berapa tapi sudah sangat lama ada Batuhoda itu, tapi dulu hanya ada
warung makan yang dikelola oleh masyarakat lokal. Lalu pada tahun 2018
awal begitu dimulai pengelolaanya menjadi Batuhoda Beach yang seperti
sekarang, banyak fasilitasnya ya. Kemudian untuk konsepnya adalah
pantai eksotis, bersih, dan milenial dan yang pastinya mengarah pada
Family Tourism.”
P : “Apa visi misi dari Batuhoda Beach?”
OS : “Menjadi pantai rujukan di Danu Toba”
P : “Siapakah target market dari Batuhoda jika dilihat secara rinci melalui
sisi demografis, geografis, dan geografis?”
OS : “Kalau untuk itu ya lebih ke Family Tourism. Dan Batuhoda tidak
membatasi untuk segmen apapun mau dari anak muda, orang tua. Intinya
kita lebih mengarah ke family tourism n bmakanya fasilitas pantai itu
sendiri dibuat nyaman dan aman untuk anak-anak.”
P : “Apakah ada tim visual pada Batuhoda?”
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OS : “Kita punya tim media. Tim media itu mengurus konten sosial media
seperti instagram, tiktok, dan facebook”
P : “Apakah ada media cetak seperti baliho, poster, dst?”
OS : “Ada, tapi hanya ada di sekitaran batuhoda sebagai penanda gitu.
Kita lebih sering menggunakan media digital spt instagram yang tadi.”
P : “Apakah ada campur tangan dari pemerintah untuk mempromosikan
Batuhoda?”
OS : “Kalau campur tangan langsung tidak, karena kita berdiri mandiri.
Paling pemerintah membantu jika ada tamu dinas yang datang ke samosir,
akan diarahkan ke Batuhoda. Kalau ada bantuan dari pemerintah gitu kita
juga welcome”
P : “Apa harapan kedepannya untuk Batuhoda Beach?”
OS : “Batuhoda ini harus menjadi International Destination. Yang
dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan dari luar negri”

2. Wawancara dengan Mario Apindo
Patrick = P

Mario Apindo = MA

P : “Apa peran abang, dan sudah berapa lama bekerja di Batuhoda
Beach?”
MA: “Saya bekerja di bagian managing tamu, spt daftar tamu, pemasukan
uang, dan kadang juga bisa bantu di bagian ticketing. Saya sudah bekerja
disini dari awal pertama Batuhoda Beach dibuka, itu sekitar 2018, jadi
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sama dengan umur Batuhoda Beach. Pertama kali Batuhoda mulai
dikonstruksi itu sekitar bulan Maret hingg Agustus, lalu September baru
buka. Sebenarnya Batuhoda ini sudah ada sejak sekitaran tahun 2006, lalu
pada awal 2018 bapak Ombang datang untuk mengelolanya.”
P : “Ketika sedang dalam proses pembangunan pada bulan Maret hingga
Agustus, apakah tamu boleh tetap masuk untuk bermain ?”
MA: “Tidak, kami menutupnya dan tidak mengizinkan tamu masuk,
karena faktor keselamatan juga.”
P : “Saya mendapat info bahwa Batuhoda Beach memiliki cerita rakyatnya
sendiri, apakah saya boleh meminta untuk diceritakan?”
MA: “Boleh, jadi dari dahulu sudah turun temurun diceritakan masyarakat
kepada anak-anak mereka. Dulu di lokasi stone area yang dibelakang sana,
datang seekor kuda betina entah dari mana asalnya untuk menunggu
seekor kuda jantan, tapi kuda jantan itu tidak berkunjung datang. Hingga
kuda betina itupun bersumpah setia “Aku akan tetap menunggumu sampai
aku mati membatu.” Itulah yang dipercaya oleh masyarakat sekitar, maka
batu di stone area itu ialah kuda betina di cerita tadi, dan batu itu sendiri
memang kalau dilihat dari sudut pandang atas, dari drone misalnya, bisa
kelihatan figur kudanya, tapi sayangnya karena sudah lama, figur kuda itu
sudah sedikit pudar karena pengikisan dari air, dan ada beberapa turis yang
jahil. Dan uniknya lagi, di ujung batu tersebut ialah titik km.0 Pulau
Samosir.”
P : ”Boleh tau visi misi dari Batuhoda Beach itu sendiri?”
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MA: “Bisa menjadi destinasi wisata yang ikonik dan sering dikunjungi di
Danau Toba, dan ada lagi yang namanya BHB, artinya Batu Hoda Beach,
dan Bersama Membangun Bangsa, jadi jangan hanya karena kita ada di
kampung seperti samosir, kita tidak berkontribusi dalam membantu
membangun bangsa. Kita memanfaatkan keindahan alam dan keunikan
alam yang ada disini untuk membantu dalam meningkatkan pariwisata di
Indonesia.”
P : “Apa upaya promosi yang sudah dilakukan oleh Batuhoda Beach?”
MA: “Lebih ke media digital seperti instagram,facebook tiktok begitu.
Instagram kita sering repost dari foto pengunjung yang datang, bisa jadi
salah satu teknik juga biar mereka senang gitu. Kemudian sekarang kita
sedang ada tiktok challenge dimana wisatawan harus buat video tiktok
semenarik mungkin di sini, kemudian di post. Tapi sekarang lagi masamasanya covid seperti ini, jadi pengunjung sendiri juga takut untuk datang
dan memang angka pengunjung per hari itu menurun sangat drastis, dan
ketika awal-awal covid juga Batuhoda sempat tutup selama 2 bulan. Kalau
ngomong soal promosi, kalau promosikan Batuhoda, itu sendiri
promosikan Samosir. Karena Samosir itu pulau yang indah, dan itu
tergantung dari kesiapan pengelolanya sendiri baru buat lokasi ini bagus
atau tidak. Contohnya dulu di tanah yang sekarang kita injak, itu hanya
semak-semak ilalang, rumput liar, dan sebagainya dan biasanya orang cari
bawang disni. Jadi semuanya itu balik lagi ke pengelolanya mau dibuat
bagus atau tidak.”
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P : “Apa perbedaan Batuhoda Beach yang merupakan salah satu pantai
pasir putih di Samosir, dengan pantai-pantai pasir putih lainnya?
Contohnya yang saya lihat seperti Pantai Pandaragun, Pantai Situngkir,
dst?
MA: “Yang pertama, Batuhoda ada keunikan itu salah satunya batu
berbentuk kuda itu, jadi bisa menjadi salah satu atraksi utama, soalnya
orang orang bisa berfoto dna main di bagian batu sana. Yang kedua, letak
pantai ini ada pada ujung km.0 Samosir, jadi ada kebanggaan tersendiri.
Yang ketiga, kebersihan kita benar-benar sangat di jaga dan diperhatikan
gitu, kalau di pantai lain kan mungkin rada berantakan, kalau disini itu
lebih bersih. Yang keempat itu di fasilitas-fasilitas dan dekorasinya disini
lebih terkelola, tertata dan lebih bagus gitu, kalau di pantai lain mereka
lebih ke area main dan makan. Kemudian di Batuhoda Beach, sekali bayar
untuk uang masuknya, semua fasilitas disini sudah boleh dinikmati,
contohnya tikar, pondok, pantai, toilet, tapi ada juga yang bayar lagi,
contohnya wahana airnya yang banana boat, kano¸ sepeda air, ban karet
itu semua dipungut lagi biayanya.
P : “Kemarin saya sudah tanya kepada bapak Ombang mengenai target
market, dan beliau mengatakan itu kepada family tourism, apakah
sebenarnya ada penjabarannya lagi mengenai target?”
MA: “Memang lebih ke family tourism dan engga ada penjabarannya, tapi
sebenarnya kalau mau dijabarkan itu bisa kepada keluarga milenial gitu
yang anaknya berusia sekitaran 5 – 15 tahun, dan orang tuanya berusia 25
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– 45 tahun. Dan sebenarnya kita itu tidak membatasi dari segala umur ya,
mau anak muda yang datang juga aman-aman saja, tapi kalau mau
dispesifikkan di target kita itu memang lebih ke keluarga milenial yang
tadi. Fasilitas yang ditawarkan juga lebih kepada keluarga gitu, ada banyak
spot foto yang bisa dipakai untuk foto grup keluarga, dan ada hotel juga,
dan kita juga menyediakan fasilitas seperti lapangan voli disana agar bisa
dipakai oleh anak muda juga.”

P : “Kemudian secara geografis, Batuhoda lebih mengarahkan kepada
target yang bertempat tinggal dimana? Dan kebanyakan yang datang itu
berasal dari mana?”
MA: “Yang kebanyakan datang itu sebenarnya orang-orang lokal di
sekitar Danau Toba, jadi memang orang-orang yang tinggalnya di daerah
sini, contohnya di Panguruan, Balige, Parapat, kemudian juga warga desadesa disekitar. Kalau untuk masyarakat kota ada beberapa, tapi belum
banyak, karena dari yang saya lihat, kalau datang ke Samosir, mereka
lebih suka mengunjungi daerah Tomok dan Ambarita, dimana lokasi
Tomok tersebut memang sudah terkenal di kalangan luas, contohnya
seperti Samosir Villa Hotel, Carolina Resort, dan lain lain. Jadi kita
sebenarnya juga menginginkan masyarakat kota Siantar, Medan, Tebing
Tinggi, Pakam, dan kota-kota besar lainnya di Sumatra Utara itu untuk
datang ke sini untuk berlibur juga, tapi mungkin teknik promosi kita masih
kurang menjangkau market kota besar. Secara lokasi, memang untuk
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daerah Simanindo masih kurang terkenal dengan destinasi wisatanya, dan
kalah terkenal dengan wisata-wisata yang ada di daerah Tomok dan
Ambarita sana.”
P : “Untuk data jumlah pengunjung, kira-kira pada tahun 2018 dan 2019
ada total berapa wisatawan per tahunnya?”
MA: Untuk tahun 2018 sendiri itu hanya tercatat dari bulan September
hingga Desember, dan pengunjung totalnya itu tercatat ada 10.725
wisatawan. Kemudian untuk tahun 2019, tercatat ada total 75.925
wisatawan.
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