
LAMPIRAN



REKAPITULASI WAWANCARA

Hari/ Tanggal : Selasa/1 Mei 2018
Responden : Kepala Desa Dieng
Variabel : Prasarana Drainase
Kode : KD1

No Pertanyaan Jawaban

1 Apakah di  sepanjang jalan Desa Dieng sudah
ada drainase?

Jadi  di  sepanjang  jalan  sudah  ada
drainase  semua.  Terutama  di  jalan
lingkungan

2 Pada  drainase  di  Desa  Dieng  menggunakan
tipe apa?

Untuk  tipenya  sendiri  rata-rata  tertutup.
Tapi  ada  juga  di  beberapa  titik  yang
terbuka

3 Bagaimana kondisi drainase?
Kondisinya  ya  ada  yang  baik  dan  ada
juga  yang  buruk.  Di  beberapa  titik  ada
yang mengalami sedimentasi.

4 Apakah pernah terjadi luapan air?
Sering, apalagi ini Desa Dieng merupakan
pegunungan. Jadi curah hujan yang tinggi
sehingga sering terjadi luapan. 

Hari/ Tanggal : Selasa/1 Mei 2018
Responden : Kepala Desa Dieng

Variabel : Prasarana Listrik
Kode : KD2

No Pertanyaan Jawaban

1 Darimanakah sumber listrik di Desa Dieng?
Listrik  disini  dari  PLTA  Garung  yang
bersumber  dari  Telaga  Warna.  Semua
Kecamatan Kejajar semua dari sana.

2 Apakah listrik sudah terdistribusikan ke seluruh
rumah-rumah di Desa Dieng?

Alhamdulillah disini  sudah menggunakan
listrik  semua.  Sudah  menjangkau  ke
ujung2 desa.

3 Berapakah daya listrik rumah tangga yang ada
di Desa Dieng?

Rata-rata  disini  sudah  menggunakan
900VA.  Tapi  ada  beberapa  yang  masih
menggunakan 450VA, terutama bagi yang
kurang mampu.

4 Apakah sering terjadi pemadaman listrik?
Disini sering, apalagi kalau musim hujan.
Soalnya kalau hujan lebat ya seding ada
pohon tumbang.

Hari/ Tanggal : Selasa/1 Mei 2018
Responden : Kepala Desa Dieng
Variabel : Prasarana Sanitasi
Kode : KD3

N
o

Pertanyaan Jawaban

1
Apakah  seluruh  rumah  sudah  ada  sanitasi
semua?

Smua rumah sudah memiliki septic tank.
Karena  rata-rata  rumah  warga  dijadikan
sebagai  homestay  dadakan  pada  acara
tahunan  Dieng  Cultur  Festival.  Jumlah



pengunjung wisatawan mencapai puluhan
ribu  bahkan  ratusan  ribu  pengunjung
untuk menyaksikan acara tersebut.

2
Apakah di Desa Dieng ada WC umum?

Kalau WC umum ada tapi ya kondisinya
agak  kurang  terawat.  Soalnya  sudah
jarang dipakai.

3
Bagaimana kondisi jamban di rumah-rumah?

Sejauh ini yang saya tahu kalau jamban di
rumah-rumah  sudah  layak.  Ya  karena
rumahnya  kadang  dibuat  sebagai
homestay.

Hari/ Tanggal : Selasa/1 Mei 2018
Responden : Kepala Desa Dieng
Variabel : Prasarana Persampahan
Kode : KD4
N
o

Pertanyaan Jawaban

1 Apakah di Desa Dieng sudah disediakan tempat
sampah di setiap wilayah?

Kalau  sampah  rumah  tangga  biasanya  di
tampung di rumah masing-masing.

2 Apakah Desa Dieng memiliki TPS?
Desa Dieng belom punya TPS. Jadi biasanya
masyarakat membuangnya di daerah Silewuk.
Silewuk  masuk  dalam  administrasi  Desa
Sikunang. Terdapat 7 desa yang membuang
sampah di  Silewuk, yaitu Desa Dieng, Desa
Sikunang, Desa Sembungan, Desa Parikesit,
Desa Jojogan, Desa Patakbanteng, dan Desa
Campursari

4 Berapa hari sekali petugas mengangkut sampah
untuk di bawa ke TPA?

2 kali  dalam 1 bulan di  angkut  menuju  TPA
Wonosobo letaknya di Kalierang.

Hari/ Tanggal : Selasa/1 Mei 2018
Responden : Kepala Desa Dieng
Variabel : Prasarana Air Bersih
Kode : KD5
N
o

Pertanyaan Jawaban

1 Darimana sumber air bersih Desa Dieng?
Air bersih Desa Dieng bersumber dari Gunung
Prau. Dari sumber mata air lalu ditampung di 
bak penampungan yang terletak di tengah-
tengah gunung. Kemudian di distribusikan 
langsung ke rumah-rumah.

2 Bagaimana kualitas airnya?
Kalau kualitasnya alhamdulillah bagus, layak 
untuk di konsumsi.

3 Apakah ada perawatan khusus untuk 
salurannya?

Tidak ada perawatan, tetapi perbaikan apabila
terjadi kerusakan.

4 Apakah ada bantuan pemerintah dalam 
memperoleh sumber air?

Untuk air sendiri kita tidak mendapatkan 
bantuan. Melainkan melakukan penarikan 
biaya kepada setiap rumah.





REKAPITULASI OBSERVASI

No Variabel Indikator Hasil Dokumentasi Koordinat

Kondisi Fisik
a. Vegetasi Kondisi

vegetasi
Pada  Desa  Dieng
vegetasinya  berupa  semak
belukar,  pepohonan,  dan
tegalan.

Latitute      :   7°12'42.77"S
Longitude :  109°54'45.87"E

b. Aksesibilitas Kondisi
aksesibiltas

Jaringan jalan di Desa Dieng
yaitu jalan kolektor dan jalan
lingkungan.  Jalan  kolektor
mempunyai  lebar  jalan  4
meter  dengan  perkerasan
aspal,  sedangkan  jalan
lingkungan mempunyai  lebar
jalan 2,5 meter. Kondisi jalan
di  Desa  Dieng  pada  jalan
kolektor  sangat  buruk,
banyak  lubang-lubang  dan
terdapat  genangan  air
apabila musim hujan tiba. Hal
ini  dapat  membahayakan
pengendara  sepeda  motor
yang  akan  menimbulkan
kecelakan

Latitute      :  7°12'56.64"S
Longitude :  109°54'47.58"E

c. Kebisingan Tingkat
kebisingan

Kondisi  di  Desa  Dieng
terhindar  dari  kebisingan
karena arus kendaraan yang
tidak  terlalu  padat.  Akan
tetapi  pada  musim  liburan



kebisingan  meningkat.
Peningkatan  terjadi  karena
banyak   wiisatawan  yang
berlibur ke Kawasan Dieng.

1. Sarana

a. Pendidikan Kondisi
sarana

pendidikan

Sarana  pendidikan   Desa
Dieng  yang  terdiri  dari  2
paud, 2 TK, 1 SD, 1 MI, dan 1
SMP.  Kondisi  sarana
pendidikan  di  Desa  Dieng
sudah  cukup  layak  untuk
dipakai.  Letak  sarana
pendidikan  mudah dijangkau
karena  terletak  di  pinggir
jalan

Latitute      : 7°12'34.04"S
Longitude : 109°54'43.78"E

b. Kesehatan Kondisi
sarana

kesehatan

Sarana  Kesehatan  di  Dieng
terdiri  dari  Rumah  Bersalin
dan  Puskesmas.   Letak
Rumah  Bersalin  dan
Puskesmas sendiri mudah di
jangkau  oleh  masyarakat
setempat  maupun  dari  luar
Desa  Dieng.  Kondisi
Puskesmas  sudah  cukup
layak, namun kondisi Rumah
Bersalin sedikit tidak terawat,
halaman  yang  di  tumbuhi
rumput  dan  tidak  di  potong
membuat  kesan  seperti
rumah kosong. 

Latitute      : 7°12'12.88"S
Longitude : 109°54'41.06"E



c. Peribadatan Kondisi
sarana

peribadata
n

Desa  Dieng  hanya  memiliki
sarana  peribadatan  berupa
mushola  dan  masjid  yang
masing-masing  berjumlah  1.
Kondisi  mushola  dan  masjid
di  Desa  Dieng  sangat  baik.
Masjid  yang  terletak  di
pinggir jalan sehingga mudah
di  akses  dan  memiliki  lahan
parkir yang luas. Sedangkan
mushola  terletak  di  tengah
desa dan tidak memiliki lahan
untuk parkir.

Latitute      : 7°12'19.93"S
Longitude : 109°54'39.18"E

d. Perdaganga
n dan jasa

Kondisi
sarana

peribadata
n

Sepanjang  pinggir  jalan
banyak  terdapat  warung
makan,  toko  oleh-oleh,  dan
homestay.  Adapun  fungsi
rumah  dijadikan  sebagai
sebagai  homestay,  karena
apabila  musim  liburan  telah
tiba  kawasan  Dieng  akan
ramai  dengan  wisatawan.
Letak yang stategis membuat
para  wisatawan  sangatlah
mudah untuk mengakses

Latitute      : 7°12'17.54"S
Longitude : 109°54'40.55"E



e. Ruang 
Terbuka

Kondisi
sarana
terbuka

Desa  Dieng  merupakan
kawasan  pegunungan  yang
mayoritas  hutan  sejenis  dan
lahan pertanian sayur. Selain
itu  Desa  Dieng  memiliki
makam  yang  khusus  untuk
masyarakat Desa Dieng.

Latitute      : 7°12'11.16"S
Longitude : 109°54'44.51"E

2. Prasarana

a.     Prasarana 
Drainase

Kondisi
drainase

kondisi  drainase   terbuka
cukup  memprihatinkan,
karena  drainasenya
tertimpun  tanah  sehingga
apabila hujan turun drainase
tersebut tidak dapat berfungsi
maksimal

Latitute      : 7°12'36.11"S
Longitude : 109°54'43.90"E



b.     Prasarana 
Sanitasi

Kondisi
sanitasi

kondisi  WC umum di sangat
memprihatinkan,  karena  WC
umum.nya  bukan  bangunan
permanen.  Tetapi  semi
permanen  yang  berdinding
triplek

Latitute      : 7°12'49.60"S
Longitude : 109°54'49.16"E

c.     Prasarana 
Persampaha
n

Kondisi
prasarana
persampah

an

Persampahan  di  Kawasan
Telaga  Warna  sangatlah
memprihatinkan,  hanya
terdapat  beberapa  titik  yang
menggunakan  sitem  3R.
Namun  tempat  sampah  ini
tidak  digunakan  dengan
semaksimal mungkin, banyak
sampah  berceceran  di  area
tempat sampah

Latitute       : 7°12'54.09"S 
Longitude  :  109°54'48.43"E



d.     Prasarana 
Air Bersih

Kondisi air
bersih

Kondisi air pun sangatlah 
bersih dan segar. Jadi sangat
layak untuk dikonsumsi.

Latitute      :          7°11'52.55"S
Longitude :       109°55'3.54"E

3. Kondisi Non Fisik

Calon 
Pengguna

Aktivitas
ruang

Aktivitas  ruang  yang  ada  di
Kawasan Telaga warna yaitu
sebagai  aktivitas  utama,
penunjang, dan pelayanan.

Pengguna
ruang

Pengguna ruang di Kawasan
Telaga  Warna  yaitu  terdiri
dari  pengunjung,  pengelola
dan penjual.

Kelompok
ruang

Kelompok ruang di Kawasan
Telaga  warna  terdiri  dari
kegiatan wisata, peribadatan,
perdagangan dan jasa,  area
parkir, MCK, dan Keamanan.
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