
Lampiran 1: Data Narasumber Penelitian 

 

No Nama Pekerjaan Keterangan 

1. Kukuh Penjaga Homestay Warga Lokal 

2. Suprapto Kepala Dusun Warga Lokal 

3. Aris Penjaga Retribusi Warga Lokal 

4. Poppy Penjaga homestay Warga Lokal 

5. Roman Garber Pemilik Homestay Warga Asing 

6. Root Alexander Pemilik Homestay Warga Asing 

7. Domi Pemilik Homestay Warga Asing 

8. Marcos Alvaro Wisatawan Warga Asing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lampiran 2: Transkrip Wawancara 

Ket  : 

P  : Peneliti 

N  : Narasumber 

 

Narasumber : Pak Kukuh (penjaga homestay) 

Wawancara : 28 Oktober 2017 

 

P : selamat siang mas, benar dengan mas kukuh ya? kenalkan saya Gandhis 

mahasiswa dari UII. 

N : oh iyaa saya kukuh mbak, ada yg bisa saya bantu mbak? 

P : Alhamdulillah ada mas hehe, jadi gini saya sedang penelitian disini untuk tugas 

akhir saya skripsi, nah saya mau tanya-tanya gitu ke mas kukuh tentang 

watukarung dan orang-orangnya disini, gimana mas? 

N : oh gituu, bisa kok mbak, selagi saya bisa jawab monggo kalo mau tanya, saya 

juga pernah jadi mahasiswa dulu mbak, jadi semoga bisa bantu-bantu. 

P : wah Alhamdulillah, terimakasih sebelumnya mas, jadi gini saya kan dari prodi 

ilmu komunikasi, nah saya mau tanya tentang bagaimana interaksi warga asing 

dengan warga lokal disini, karna kan disini banyak warga asing gitu mas 

N : iyaa mbak semoga bisa bantu yaa 

P : amin mas, pertanyaan dari awal ya mas, sejak kapan ya mas warga asing datang 

dan banyak yang menetap disini? 

N : kalau setau saya ya mbak, mereka kesini itu sekitar awal 2009 atau 2010 gitu, 

kalau saya kerja disini kan mulai tahun 2014, jadi saya kurang tau tepatnya 

mereka kesini kapan gitu mbak 

P : oh mas kukuh kerja disini dari 2014 yaa, itu awalnya gimana mas? Kok kenal 

sama yang punya, kan warga asing to yang punya homestay ini 

N : “iyaa Pak Roman namanya yang punya ini, kalau dulu awalnya saya punya 

teman yang sudah kenal dengan Pak Roman ini mbak, terus Pak Roman kan 

nyari pekerja, nah kebetulan saya juga cari kerja, sama teman saya dikenalin 

gitu” 

P : ohh gitu, disini mulai banyak warga asing ya mas, penginapan saya lihat juga 

banyak, mmm mas kukuh setuju atau tidak dengan kedatangan warga asing yang 

datang bahkan ada yang menetap dan bangun penginapan disini gitu?     



N : “kalau saya intinya setuju mbak kalau dibangun homestay disini, karena 

pembangunan daerah wisata bisa semakin maju, masyarakat semakin terbantu 

dalam hal apapun terutama perekonomian masyarakat semakin meningkat.”  

P : oh gitu ya mas, perekonomian meningkat itu contoh nya gimana mas? 

N : “yaa kalau dulu sih warga sini banyak yang kerja nelayan kan mbak, nah kalau 

sekarang semenjak dibangun penginapan, ada beberapa warga lokal ikut bangun 

homestay gitu mbak, terus ada yang buka warung juga, karna wisatawan mulai banyak 

yang dating kesini.” 

P : wah bagus dong mas, berarti mas Kukuh udah lama kenal sama mr. Roman 

yaa, sering ngobrol sama mr. Roman kalo gitu mas?  

B : “saya sering ngobrol sama Mr.Roman mbak, setiap hari saya ngobrolnya”  

P :  kalau komunikasi bahasa yang di pakai bahasa apa mas? 

N : “Kalau saya sama Mr.Roman bahasa yang di pakek campuran mbak, bahasa 

indonesia campur bahasa inggris. Kalo full bahasa indonesia kadang Roman 

juga kurang mengerti, kalo full bahasa inggris malah saya yang nggak ngerti 

mbak, kata bos saya itu bahasa inggris saya broken english mbak hehe”.  

P : haha malah bias belajar mas kalau kaya gitu, biasanya ngobrolin apa mas? 

Konteksnya apa gitu 

N : “Kalau konteks yang dibahas hampir 90% kita ngobrolin masalah kerjaan. 

Mulai pembukuan keuangan homestay, sistem kerja karyawan gimana, sama 

pemenuhan perlengkapan atau kebutuhan homestay apa saja gitu.”  

P : lebih tentang kerjaan ya mas, ada hambatan gitu ndak mas kalau pas 

komunikasi sama mr. Roman? 

N : “nah itu mbak, bahasa masih jadi problem buat saya sama karyawan disini.”  

P : wah berati perlu banyak belajar lagi ya mas hahah 

N : “iyaa mbak jelas itu, perlu les dulu ini hahaha” 

P : mm sekarang kan mas kukuh kerja dengan warga asing, nah menurut mas 

kukuh warga asing itu gimana mas? 



N : “dia sangat disiplin mbak, tepat waktu banget. Saya malah belajar dari dia 

gimana ngatur waktu yang tepat gitu.”  

P : lebih disiplin ya mas, warga lokal sini berati sudah biasa ya mas sama bule, 

interaksi warga lokal sama bule disini gimana mas? 

N : “kalau warga lokal sudah biasa sih mbak, mereka kayaknya juga seneng-

seneng aja, karna ya itu tadi ekonomi mereka meningkat” 

P : mmm dari awal kedatangan warga asing kesini, bagaimana persepsi atau 

penilaian warga lokal untuk warga asing disini mas? 

N : “kalau orang sini biasanya nganggep bule itu kaya-kaya ya mbak, jadi kadang 

kalau mereka beli-beli malah dimahalin gitu”  

P : oh gitu ya mas, wah pantes ekonomi mereka meningkat ya hahaha  

P : kalo ngomongin masalah budaya jelas berbeda ya mas antara arga asing sama 

lokal, nah kalo tentang itu ada batasan atau aturan gitu ndak mas? 

N : “dulu sih ada ya mbak di pinggiran pantai itu, aturannya tentang pakaian, tidak 

boleh pakai bikini disekitar penduduk, biasanya mereka pakai kain-kain gitu 

mbak buat nutupin.”  

P  : kalau dari pihak homestay sendiri ada aturan atau kasih tau aja kalau ada aturan 

itu mas? 

N : “kalau dari pihak kita lebih sering kasih pengertian aja mbak, missal kalau di 

daerah warga yaa jangan pakai bikini, kita jelasin kalau kebiasaan kita kan beda 

gitu” 

P : kalau konflik pernah ada ndak mas antara warga lokal sama warga asing disini?  

N : “kalo konflik jarang ada ya mbak, tapi pernah terjadi beberapa kali dan itu 

biasanya tentang kerjaan aja mbak,  

P : boleh dijelasin ndak mas konfliknya gimana? 

N : “antara Mr.Roman sama karyawan sini mbak. Biasane iku masalah kerjaan 

tidak sesuai target mbak, wong Mr.Roman disiplin banget mbak.”  

P : nah kalau ada konflik kaya gitu solusinya gimana mas? 



N : “yaa biasanya saya tengahin aja gitu mbak, kan biasanya Roman cerita ke saya, 

nah saya yang bilang ke karyawan sini” 

P : oh konfliknya lebih sering sama pekerja disini to mas?  

N : “iyaa mbak. Sama warga lokal pekerja disini, tukang bangunan, tukang bersih-

bersih gitu” 

P : oh gitu yaa, kalo mas kukuh sendiri ada perubahan ndak setelah lama kerja 

dengan warga asing? 

N : “banyak perubahan saya mbak, bisa dapat pengetahuan lebih dari mereka, 

pemikiran makin luas sama lebih disiplin aja, saya lebih menghargai waktu, tau 

sendiri kan orang Indonesia terkenal jam karetnya.” 

P : positif banget yaa mas hehe saya kira cukup itu dulu aja mas, terimakasih loo, 

maaf kalau ada salahnya yaa 

N : “wah sama-sama mbak, senang saya kalo bisa bantu gini” 

 

 

 

 

  



 

 

Narasumber  : Pak Aris (penjaga retribusi) 

23 Oktober 2017 

 

P  : Assalamualaikum pak, saya Gandhis mahasiswa dari UII mau penelitian disini 

pak, benar dengan pak Aris ya? Tadi saya di rekomendasiin saudara saya untuk 

bertemu bapak gitu. 

N : walaikumsalam mbak, oh iya mbak saya Aris, dari mbak Fima yo? Saya juga 

di WA kemarin mbak 

P  : iyaa pak, jadi gini saya sedang penelitian disini untuk tugas akhir skripsi saya, 

nah saya mau tanya-tanya gitu ke Pak Aris  tentang watukarung dan orang-

orangnya disini 

N : oh gituu, yaa monggo mbak semoga saya bisa bantu yaa 

P  : Alhamdulillah, terimakasih pak sebelumnya mau meluangkan waktu nya hehe, 

P  : jadi gini pak, melihat perkembangan warga asing yang banyak datang kesini, 

gimana pendapat bapak dengan keputusan warga asing yang datang dan 

menetap disini? 

N : “kalau saya sih setuju-setuju aja mbak, wong sudah jelas perekonomian warga 

jadi meningkat, banyak lapangan kerja baru kayak istri saya itu buka warung, 

ada juga yang bikin homestay kan. Nah yang ditakutkan itu cuma kebiasaan 

klamben e (berpakaian) mereka itu lo mbak, takut aja kalau ditiru sama anak-

anak sini nantinya.”.  

P  : kalau proses kedatangan warga asing dulu gimana pak? 

N : kalau dulu itu mereka datang cuman buat surfing mbak, sekitar tahun 2009 

kalau ndak salah, nah setelah sering kesini mungkin mereka merasa nyaman, 

sampe akhirnya ada salah satu warga asing yang tertarik untuk bikin rumah 

disini, sekarang malah jadi penginapan itu rumahnya 

P  : oh awalnya cuman datang buat surfing ya pak, kalau gitu bapak sering interaksi 

sama warga asing dong pak?  

N : yaa ndak terlalu sering sih mbak, paling cuman nanya arah ke pantai gitu, kan 

saya jaga di loket retibusi, tapi lebih sering ngobrol di warung istri saya mbak, kan istri 

saya buka warung di pinggir pantai itu, nah mereka sering datang ke warung situ mbak 



P  : oh gituu, kalau pas ngobrol gitu bahasa yang di pakai apa pak? 

N : “Bahasa yang kita pake campur, yen ra iso yo pake isyarat mbak hehe. Tapi 

yo misal sing ditanyakan tiap hari itu-itu terus lama-lama bisa mbak”  

P : terus biasanya yang diomongin tentang apa pak? Konteksnya apa gituu 

N : kalau yang diomongin kebanyakan tanya makanan mbak, pas di warung istri 

saya, jadi yaa kadang mereka tanya makanan ke saya lalu saya ngomong ke istri 

saya gitu mbak, kalau konteks lain sih tergantung warga asingnya mbak, misal 

wisatawan asing yang sedikit bisa bahasa indonesia dia juga cerita banyak,  

P  : kalau warga asing yang punya homestay disini gimana pak? 

N : kalau warga asing pemilik homestay saya jarang banget ngobrol mbak, paling 

ya cuman nyapa aja gitu. 

P  : pas komunikasi gitu ada hambatan tidak pak? 

N : yaa hambatannya tetep ke bahasa mbak, wong bahasa kita ini beda, opo maneh 

kita ini dari desa dengan tingkat pendidikan yang rata-rata rendah kan, jadi tetep 

bahasa jadi hambatannya. 

P  : iyaa sih pak, kalau disini ada aturan khusus warga asing ndak pak?  

N : aturane setau saya tentang baju mbak, dulu sih ada aturannya itu tapi malah 

hilang to mbak aturannya itu, mbuh kemana, dulu aturannya di sepanjang pantai 

ini mbak gede kok papannya itu, jadi kadang sekarang masih ada bule yang pake 

bikini disekitar warung-warung itu 

P : oh gituu, belum ada peringatan lagi ya pak? 

N : paling yaa cuman dari phak homestay mbak yang kasih tau tentang aturan itu 

P : kalau konflik pernah ada ndak pak? Kan budaya kita sama mereka beda, jelas 

kebiasaan dan kehidupan juga beda 

N : dulu sih ada wisatawan yang mabuk mbak malem-malem, terus malah ngrusak 

lampu-lampu pinggir pantai itu mbak, terus sama warga dibawa kerumah bu 

lurah. Otomatis yang tanggung jawab kan pemilik homestay, nah besoknya 

sudah pergi. 



P : wah ngeri juga pak hehe itu wisatawan ya bukan warga asing pemilik homestay 

sini? 

N : iyaa mbak wisatawan itu, kalau dulu awal-awalnya malah pernah ada 

perselisihan antar pemilik homestay, karena sudah terlanjur menginap di 

homestay itu malah dibujuk untuk pindah ke homestay lain” 

P : ealahh, tapi sekarang sudah banyak penginapan ya pak, apa masih kaya gitu? 

N : kalo sekarang sudah ndak mbak, iyaa udah banyak penginapan, semakin kesini 

biasanya punya pelanggan sendiri-sendiri mbak tiap homestay itu 

P : oh gituuu, kalau diskriminasi gitu ada ndak pak disini? 

N : kalau diskriminasi ndak ada paling mbak, paling cuman perbedaan harga 

makanan kalo disini hehe 

P : oh kalo warga asing lebih mahal gitu ya pak? 

 N : ya kita memaksimalkan kesempatan mbak hehe, toh ndak tiap hari juga kan 

warung saya itu rame heheh 

P : hahaha gitu ya pak, setelah lama interaksi sama warga asing ada perubahan 

ndak pak di kehidupan bapak sendiri? 

N : istri saya sekarang pinter masak makanan bule mbak, awalnya mereka minta 

terus istri saya belajar dan bisa sekarang 

P : hahah mantab pak, jadi bule juga dong pak sekarang, saya kira cukup sekian 

pak, terimakasih waktunya  

N : haha sama-sama mbak, kalo ada perlu lagi bisa langsung kesini aja mbak 

P : iyaaa pak, siap 

 

  



 

Narasumber : Pak Prapto (Kepala Dusun) 

5 November 2017 

P  : Assalamualaikum pak, saya Gandhis mahasiswa dari UII mau penelitian disini 

pak, benar dengan pak Prapto kepala dusun sini ya?  

N : oh iyaa mbak, ada yang bisa dibantu mbak? 

P  :  iyaa pak, jadi gini saya sedang penelitian disini untuk tugas akhir skripsi saya, 

nah saya mau tanya-tanya gitu ke bapak tentang watukarung dan orang-

orangnya disini 

N : ohh monggo mbak, semoga bisa bantu ya mbak 

P  : terimakasih pak, jadi gini penelitian saya kan bahas komunikasi antara warga 

asing pendatang dan warga lokal disini karna saya tertarik saat ini banyak warga 

asing kesini, nah kalau bapak sendiri setuju tidak dengan keputusan warga asing 

yang tinggal dan menetap disini? 

N : kalau masalah setuju tidak setuju kok saya pilih tidak terlalu setuju ya mbak, 

karena ya gimana yaa kalau terlalu banyak homestay kan nantinya makin rame 

mbak. Saya setuju kalau pembangunan homestay itu sesuai dengan aturan 

pemerintah. Kalau terlalu rame juga kan nanti pengaruh sama lingkungan mbak. 

Terutama nanti masalah sampah mbak, susah kalau sudah sampah tu. Jadi kalau 

menurut saya kok harus dibatasi ya mbak homestay disini, ben sedengan gak 

terlalu rame gitu mbak alaminya terjaga.”  

P  : ohh gitu ya pak, bapak sering komunikasi dengan warga asing disini ya? 

N : saya sering komunikasi sama Roman, dia sering ketempat saya, kita diskusi, 

dia kan bisa bahasa indonesia. 

P  : Roman pemilik homestay ujung itu ya pak? Kalo komunikasi pakai bahasa apa 

pak? Kan kita bahasanya berbeda 

N : iya mbak yang ujung sana, mereka bahasa inggris kita bahasa indonesia, malah 

bahasa jawa sehari-harinya. Po maneh saya wong tuo ya mbak, ra paham nek 

kon ngomong inggris-inggris gitu hehe. 

P  : hambatannya apa pak ketika komunikasi dengan warga asing? 



N : kalau hambatan komunikasi tetep pada bahasa mbak, opo maneh saya wong 

tuo ya mbak, ra paham nek ngomong inggris-inggris ngono hehe untung ada 

anak saya mbak udah lulus SMA ini, jadi dia bisa bantu saya ngomong sama 

mereka 

P  : kalau menurut bapak warga asing itu gimana pak? 

N : “menurut saya warga asing itu disiplin sekali sama sampah, mereka lebih 

peduli daripada warga lokal, nah karena itu warga lokal sekarang mulai sadar 

juga sama sampah.”  

P : kalau aturan disini gimana pak? Ada aturan khusus tidak untuk warga asing 

disini? 

N : Aturannya itu mereka harus bisa menghargai budaya dilingkungan kita mbak, 

terus harus mau memberi donatur atau kontribusi untuk lingkungan, ya misal 

kalau ada acara tujuh belasan gitu mereka biasanya ikut bantu dana mbak. Selain 

itu mereka juga harus bisa adaptasi dan berbaur sama masyarakat sekitar 

P : oh gitu ya pak, pernah ada konflik tidak pak antara warga asing sama warga 

lokal disini? 

N : iyaa pernah ada itu mbak konflik, dulu itu ada orang Jepang istrinya orang 

Jakarta katanya. Dulu itu dia udah beli tanah terus udah dibangun tinggal 

finishing aja mbak, eh malah ditinggal. Kalau mereka itu masalahnya cuman 

karena ndak mau berbaur sama warga sini, tertutup gitu mbak orangnya. Yaa 

warga sini juga nyuekin mereka mbak kan udah ada aturannya to, nah karna itu 

mungkin mereka ndak krasan ndak betah gitu mungkin 

P : wah berati sekarang kosong itu pak rumahnya? Ndak ada penyebab lain gitu 

pak? 

N : iyaa kosong sekarang, paling cuman ada warga yang dipasrahi gitu deket 

rumahnya, mungkin penyebab lain ada masalah sama istrinya sih mbak, istrinya 

kan orang Jakarta kalo ndak salah 

P : oh gitu pak, kalo gitu sekarang ada perubahan tidak pak untuk warga lokal 

disini setelah lama berinteraksi dengan warga asing? 



N : dengan adanya kedatangan warga asing yang biasanya nelayan sekarang bisa 

punya penginapan. kalau perubahan yang nampak itu sama sampah mbak,  

Dia(warga asing) itu sangat disiplin mbak, bahkan mereka sering membantu di 

pantai terutama sampah organik, nah kita tuh malah belajar sama mereka mbak.  

P  : bagus dong pak, positif yaa perubahannya, saya kira cukup sekian pak, 

terimakasih atas waktunya pak 

N : sama-sama mbak 

  



 

Narasumber  : Mba Poppy (penjaga homestay) 

25 Oktober 2017  

P  : Siang mbak Poppy, saya Gandhis yang Wa mbak kemarin 

N : oh iyaaa, salam kenal yaaa 

 P  : iyaa mbak, terimakasih atas waktunya mbak, langsung saja ke pertanyaan ya 

mbak hehe  

 P : jadi gini penelitian saya kan bahas komunikasi antara warga asing pendatang dan 

warga lokal disini karna saya tertarik saat ini banyak warga asing kesini, nah kalau mbak 

Poppy sendiri setuju tidak dengan keputusan warga asing yang tinggal dan menetap 

disini? 

N : kalau terlalu banyak ya ada yang saya takutkan, karna ya semakin banyak 

orang kan alamnya bisa makin rusak lah, saya takutnya nanti jadi kayak Lombok, Bali 

gitu. Nanti malah banyak berdiri bar sama cafe gitu kan lebih bagus kalau alami ada 

pedesaannya gini.  

P  : jadi lebih baik kalo ada pembatasan ya mbak, berate mbak sering komunikasi 

dengan warga asing dong ya? 

N : yaa kalau komunikasi sering lah, tiap hari saya ngobrol sama mereka tamu-

tamu saya. Tapi ya kalau sama warga asing pemilik homestay lain saya jarang ngobrol 

sama mereka, paling ya cuman nyapa aja kalau lewat gitu 

P  : kalo komunikasi bahasa yang di pakai bahasa apa mbak? 

N : “kalau bahasa ya untungnya saya punya modal, walaupun tidak terlalu lancar 

tapi bisa komunikasi lah yaa, saya kan disini juga karna pemilik homestay cari yang bisa 

komunikasi juga, dan saya liat sekarang sedang banyak wisatawan perancis sama spanyol 

nah saya juga mau belajar dulu bahasa itu, pengen bisa bahasa mereka 

P  : kalau konteks nya biasanya apa mbak? 

N : kalau konteks itu tergantung, kalau sama warga asing pemilik homestay 

biasanya saya ngobrol sama Mr. Pepeng  pemilik Dome homestay itu, biasanya dia tanya 

gimana homestay saat ini, ada tamu apa ndak, gitu tok sih, jarang juga ngomong sama 



dia. Kalau mereka(wisatawan) datang dalam grup yang banyak saya tanya yang standard 

aja, kayak nama, pasport, kartu identitas gitu, tapi kalau mereka datangnya cuman sendiri 

atau berdua gitu saya ngobrol, lebih cerita hidupnya dia gimana kerjaannya apa gituu. 

P  : ada hambatan ndak mbak selama proses komunikasi dengan warga asing? 

N : “kalau hambatan insyaallah ndak ada sih ya, kalau bahasa ya untungnya saya 

punya modal, walaupun tidak terlalu lancar tapi bisa komunikasi. 

P  : karna sering berinteraksi dan komunikasi dengan warga asing, menurut mbak 

poppy sendiri warga asing itu gimana mbak? 

N : sebenarnya mereka itu jorok loh, wong jarang mandi. Tapi kalau masalah 

sampah jangan tanya, mereka peduli banget sama sampah. 

P  : kalo aturan atau batasan ada ndak mbak aturan khusus untuk warga asing 

disini? 

N : batasan disini setau saya pernah ada larangan untuk pakai bikini, tapi beberapa 

bulan ini ndak tau kok mereka bisa pakai bikini disekitar sini. 

P  : Pernah ada konflik ndak mbak antara warga asing sama warga lokal disini? 

N : kalau konflik tamu saya pernah konflik dengan lokal disini, itu gara-garanya 

tamu saya pakai bikini terus di foto-foto sama lokal, nah disitu dia marah dia mukulin 

lokal pakai buku 

P  : oh gituuu, solusi kalau ada konflik gimana mbak? 

N : yaa paling saya cuman kasih pengertian ke tamu saya gitu, saya juga yang 

minta maaf kalau ada kejadian seperti itu 

P  : ada perubahan ndak mbak setalah berinteraksi lama dengan warga asing? 

N : yang jelas pengetahuan saya jadi lebih banyak ya, kita sering sharing gimana 

budaya disana, saya juga jelasin kehidupan disini itu gimana, sama ini makanan sehat ala 

bule, saya mulai ngikutin kebiasaan mereka itu sih 

P  : oh iyaya, saya kira cukup sekian mbak, terimakasiih atas waktunya 

N : oh iya, sama sama 

 



Narasumber : Marcos 

3 Januari 2018 

P : hi, saya Gandhis mahasiswa UII sedang penelitian disini 

N : yaa saya Marcos 

P : jadi penelitian saya membahas tentang komunikasi warga asing dan warga 

lokal disini, nah biasanya Mr. kalau komunikasi dengan warga lokal pakai bahasa apa? 

N : yaa i use english for communication with local people.  

P : sering ngobrol dengan warga lokal? 

N : saya sering ngobrolin tentang ombak saat ini, bagus atau tidak untuk surfing 

P : ada hambatan tidak ketika komunikasi dengan warga lokal disini? 

N : yaa saya tidak mengalami kesulitan, saya menyukai perbedaan karena saya 

bisa belajar budaya dan bahasa disini 

P : menurut Mr, bagaimana menurut Mr. tentang warga lokal disini? 

N : mereka baik dan ramah, tapi mereka kurang menjaga kebersihan. Saya harap 

pemerintah lebih memperhatikan itu. Membuat program yang bisa menjaga kebersihan 

disini 

P : ada aturan untuk warga asing disini? 

N : disini kita tidak boleh pakai baju sembarangan, hanya di pantai saja warga 

asing bisa pakai bikini 

P : saya rasa sudah cukup, terimakasih atas waktunya 

N : oke sama sama 

  



Narasumber : Roman  (28 Oktober 2017) 

P : hi kenalkan saya Gandhis, mahasiswa sedang melakukan penelitian disini, boleh saya 

Tanya-tanya? 

N : yaa tentu silahkam 

P : oke terimakasih, penelitian saya mengenai komunikaso antara warga asing dan warga 

lokal disini, apakah mr. sering berkomunkasi denganw arga lokal disini? 

N : “sering berinteraksi dengan warga lokal, terutama karyawan saya seperti tukang 

kebun, tukang bangunan, house keeping, tukang dapur 

P : apa yang sering dibicarakan? 

N : “Konteks komunikasi biasanya bahas pekerjaan saja. Terkadang saya bercanda-canda 

dengan mereka. 

P : ada hambatan tidak selama komunikasi dengan warga lokal?  

N : “yaa perbedaan bahasa disini terkadang jadi kesulitan bagi saya, saya susah buat kasih 

tau apa maksud saya, terutama untuk pekerja disini 

P : pernah ada masalah dengan warga disini? 

N : “saya tidak biasa menunda pekerjaan, sedangkan orang sini sering tidak tepat waktu. 

Pernah ada masalah kecil seperti masalah kerjaan, biasanya masalah kerjaan tidak bisa selesai 

tepat waktu, karena saya tidak biasa menunda pekerjaan, sedangkan orang sini sering tidak 

tepat waktu” 

P : bagaimana pendapat mr dengan aturan yang dibuat warga lokal disini? 

N : “yaa saya harus bisa berbaur dengan mereka, saya sangat menghargai aturan-aturan 

itu, bagaimanapun saya pendatang jadi harus menghargai semuanya yang sudah ada  

P : oke, ada perubahan di kehidupan tidak selama tinggal disini? 

N : saya lebih bahagia disini, menikmati masa tua saya, dan mungkin Watukarung 

terkenal berkat saya, karena saya pertama kali yang membangun homestay, sejak tahun 2009 

saya mendirikan homestay. Dulu semua penduduk disini nelayan, sekarang banyak yang punya 

homestay, ekonomi semakin meningkat 

P : oke, saya kira cukup, terimakasih atas waktunya 



Lampiran 3: Foto Dokumentasi Penelitian  

Sumber: Dokumen pribadi peneliti 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


