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LAMPIRAN 

TEKS WAWANCARA 

Peneliti: Selamat siang suhu, saya Ananggadipa Bhaswara dari Unika 

Soegijapranata mau meneliti tentang fengshui yang berkaitan dengan tata letak. 

Suhu Handoyo: Heemmm… 

Peneliti: Tata letak apa..didalam restoran restorannya itu suhu 

Suhu Handoyo: Iya, heemm… 

Peneliti: Kayak posisi meja, pintu, dan sebagainya. 

Suhu Handoyo: heemm..iya… 

Peneliti: Ini kan obyeknya kan di Kedai Amarta. 

Suhu Handoyo: Obyeknya di Amarta? 

Peneliti: Kedai Amarta. 

Suhu Handoyo: oh Kedai Amarta 

Peneliti: Iya restoran Kedai Amarta, nah nanti ee dilihat nanti apa ee menurut 

suhu ini kan, ini posisi mejanya udah bener menurut fengshui apa tidak suhu, 

nanti suhu yang menilai gitu suhu. 

Suhu Handoyo: ee tapi itu nanti lewat gambar to? 

Peneliti: Iya, ini ada gambarnya suhu. 



 

 

Suhu Handoyo: Coba 

Peneliti: Ini, sebentar ya suhu. Ini kemarin saya sudah gambar denahnya 

Suhu Handoyo: heemm… 

Peneliti: nah, ini posisinya denahnya gini, nah ini gambarnya kayak gini suhu. 

Suhu Handoyo: heemm… 

Peneliti: nah, kalo di buku ini kan saya sudah belajar kalo posisi pintu terbukanya 

ke dalam. 

Suhu Handoyo: Ntar, kamu belajarnya pake yang karangan siapa? 

Peneliti: Ini Pake yang Jenie Kumala Dewi sama yang Sarah Rossbach. 

Suhu Handoyo: oh yaya heem, sek tak lihat dulu gambarnya. Ini depannya mana? 

Yang ini apa yang ini? 

Peneliti: Ini yang di dalam, ini yang di area luar. Posisi depannya seperti ini. Ini 

menghadap ke barat. 

Suhu Handoyo: Enggak, ini pintu keluarnya mana? Pintu utamanya? Nah kalo 

pintu utamanya sini melihatnya gini, soalnya dari dalem keluar. 

Peneliti: Pintu utamanya kayak gini, terbuka ke dalam. Terus ini kondisi yang 

diluar seperti ini. 

Suhu Handoyo: heem…terus? 
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Peneliti: nah ini kasirnya, kondisi didalemnya gini, penerangannya kayak gini, 

terus warnanya kayak gini, sekitar gini lah 

Suhu Handoyo: meja kasirnya dimana? 

Peneliti: meja kasirnya? Dideket pintu, kayak gini, ini kan pintu masuknya suhu, 

posisi meja kasirnya disini suhu, dipojok. 

Suhu Handoyo: ooh, berarti ini dua ruangan ya? 

Peneliti: eee kayak dua ruangan sih, cuma ini pembatas aja sih bukan ruangan. 

Suhu Handoyo: Ini meja makan? 

Peneliti: Ini meja makan semua 

Suhu Handoyo: Ini pintu utama disini, ini meja kasir, ini apa? 

Peneliti: Ini kantor pemiliknya. 

Suhu Handoyo: Terus? Ini meja makan juga? 

Peneliti: Ini meja makan juga. Ini dapurnya disini. 

Suhu Handoyo: oh, sepanjang ini. Berarti orang masuk langsung kelihatan 

kompornya? 

Peneliti: enggak kelihatan sih suhu, cuma itu ditutup kayak pake tembok seng 

Suhu Handoyo: ooh…iya iya 



 

 

Peneliti: di desain kayak gini suhu, jadi orang masuk bisa lihat jendela buat 

majang barang yang dijual, dapur dan mini bar. 

Suhu Handoyo: nah meja kasirnya? 

Peneliti: nah ini meja kasirnya suhu, ini misal pacar saya di foto kayak gini, nah 

meja kasirnya di sebelah kanan pas pintunya terbuka gini suhu 

Suhu Handoyo: hmmmm… 

Peneliti: meja kasirnya menghadap ke utara. 

Suhu Handoyo: hmmmm... sekarang ini meja kasir to? Nah ini yang nerima uang 

di sebelah mana? 

Peneliti: terima uang disini, di sebelah sini. 

Suhu Handoyo: di dalam sini ya? Berarti orang mbayar sebelah sini ya? 

Peneliti: iya suhu disini. 

Suhu Handoyo: ini tak bilangin, sebetulnya ini secara penataan sudah beres 

semua, nggakpapa. Terus yang jadi masalah kalo secara fengshui meja makan tu 

harus bulet ndak boleh persegi 

Peneliti: oh harus bulet ya? 

Suhu Handoyo: hmm kalo bulet itu secara satu kesatuan dalam arti kita bisa 

merangkul pelanggan, heem tapi kalo persegi nanti akan terjadi suatu pemetaan, 

dalam arti ada suatu pemisahan. Dan kalau persegi itu nanti cenderung ada 
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tajemnya di samping-sampingnya ya. Terus ini meja kasir, ini yang jelek kan 

kamu kan menghadap kesini, kedalem berarti. Ini yang menjadi masalah karena 

ini menghadap kedalam sih nggak masalah, cuma yang jadi masalah ini karena 

mbok hadepke nggone pintu semua. 

Peneliti: hmmmm, ohya bener ini kayak pintu sih. 

Suhu Handoyo: nah ini berarti yang nggak boleh, ya ini akibatnya adalah 

pemborosan pengeluaran yang tidak terduga banyak sekali. Terus kan tadi dapur 

sini, dapur kalo nggak kelihatan nggakpapa, tapi kalo sampe kelihatan itu karena 

ketusuk sama energi pintu ini yang ndak boleh. Heee yaa? 

Peneliti: oh, untuk penataan lampunya? 

Suhu Handoyo: kalo penataan lampu sih nggak ada masalah, Cuma satu yang tak 

pesen, jangan pake lampu ulir 

Peneliti: ulir tu yang kayak gimana ya? 

Suhu Handoyo: yang kayak spiral, harus yang bulet hmm. Karena lampu ulir itu 

kayak mata bor, itu nggak boleh. 

Peneliti: oh iya iya, ini suhu maaf ini kan mesin kasirnya kan disana itu, itu kayak 

jalan, bener. 

Suhu Handoyo: la iya makanya itu, itu kan semacam kayak lorong to? 

Peneliti: hee suhu 

Suhu Handoyo: itu yang nggak boleh hee 



 

 

Peneliti: nah ini kan mejanya kotak-kotak gini. 

Suhu Handoyo: nah makanya, justru kalau mau baik harusnya bulet. Atau kalo 

mungkin misalnya kamu repot untuk mengganti baru, kamu beli triplek yang 

bulet, terus kamu tumpangin di atasnya. 

Peneliti: oh ditumpangi ya. 

Suhu Handoyo: heem…ya. 

Peneliti: kalo ini masalah jendela, suhu. Nah ini kan jendelanya berarti 

mengahadp utara, sedangkan pemandangannya jendelanya justru tembok rumah. 

Menurut suhu bagaimana? 

Suhu Handoyo: oh, nggakpapa. Kalo saya ngasih saran, itu kan karena jendelanya 

mengahadap tembok sebelah ya, itu sebaiknya tembok itu kamu kasih gambar. 

Gambar misalnya ikan koi atau air terjun.  

Peneliti: kalo gini suhu? 

Suhu Handoyo: jangan, kurang bagus. Secara fengshui nggak ada di kamus. 

Peneliti: oh yayaya 

Suhu Handoyo: hahahaha ya…karena ini kalo gambar kayak gini kalo kamu taruh 

di posisi kamar boleh, tapi untuk bisnis nggak boleh. 

Peneliti: berarti harus mengandung unsur fengshui yang lima elemen itu ya suhu? 

Suhu Handoyo: iya betul. 
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Peneliti: lalu, apa lagi ya? Jadi lampu kayak gini sudah baik ya suhu? 

Suhu Handoyo: boleh…boleh…hee nggakpapa. Nggak ada masalah. 

Peneliti: untuk pewarnaan tembok sama yang lainnya seperti ini suhu? 

Suhu Handoyo: nggakpapa hee nggakpapa 

Peneliti: oh yayaya udah baik yaaa 

Suhu Handoyo: nah sekarang yang tak tanya, ini sebetulnya miliknya orang lain 

atau milik kamu? 

Peneliti: orang lain suhu. 

Suhu Handoyo: oh orang lain, berarti tidak kaitannya kamu mau bekerja? 

Peneliti: iya ini sebenernya saya hanya menilai apakah restoran sudah baik apa 

enggak menurut fengshui gitu, soalnya dilihat dari kondisi sekarang ini 

restorannya rame pengunjung suhu. 

Suhu Handoyo: hmmmm mungkin dia bukanya belum lama. 

Peneliti: iya baru sih suhu, soalnya dulu ini kedai Amarta tu di buka di daerah ee 

Semarang Indah. Emang itu dulu bentunya kayak rumah, rumah biasa dan orang 

masuk tu kayak singup gitu suhu. Mungkin sekarang dia pindah 

Suhu Handoyo: pindah di Puri Anjasmara? 

Peneliti: enggak, pindah di Pleburan 

Suhu Handoyo: oh di Pleburan? 



 

 

Peneliti: nah suasana lingkungan sekitarnya jauh lebih enak, lebih rame, dan 

mudah diakses suhu. Jadi sekarang ramai pengunjung. 

Suhu Handoyo: heemm…. 

Peneliti: kalo untuk arah arah mengahadap gitu suhu? 

Suhu Handoyo: sebetulnya gini, kalo untuk restoran ya kalo kita nggak mandang 

yang punya atau kasir, sebetulnya paling baik menghadap selatan, karena selatan 

itu adalah api, tapi alternatif yang kedua itu adalah timur. 

Peneliti: oh kalo ini mengahadap barat itu gimana suhu? 

Suhu Handoyo: kalo barat itu logam, kalo logam itu sebenernya ndak ada 

kaitannya sama bisnis kuliner. Kecuali, makanya tadi saya tanya ini punyamu 

ndak? Kalo punyamu saya mau tau kelahiranmu berapa, ntar dikaitkan. 

Peneliti: oh gitu, ini cuma obyek penelitian aja suhu. Tapi menurut suhu, sejauh 

ini untuk restoran Kedai Amarta baik atau tidak? Kalo baik sarannya gimana kalo 

tidak sarannya gimana? 

Suhu Handoyo: maksudnya? ya tetep ada plus minusnya, ada kurangnya. Cuma 

dalam arti seperti yang saya katakana tadi, meja ini harusnya paling baik bulet. 

Peneliti: kalo untuk kasir menghadapnya kesana nggakpapa ya? 

Suhu Handoyo: oh nggakpapa, menghadapnya kesini to? Kasirnya menghadap 

kesini to? 
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Peneliti: ini menghadapnya sebenernya kesini, cuma berseberangan dengan lorong 

sih. 

Suhu Handoyo: oohh, berarti nanti orang mbayar disini? Nah pintunya ini  

Peneliti: iya 

Suhu Handoyo: nah pintunya ini mbukanya separo gini. 

Peneliti: bukan sih, ketutup bisa cuma ini terbukanya kedalam. 

Suhu Handoyo: tapi menghantamnya ke meja kasir? 

Peneliti: iya hampir menghantam meja kasir. Kalo di buku saya baca, pintu 

terbuka ke dalam itu baik. 

Suhu Handoyo: baik, cuma masalahnya gini, ini kalo menghantamnya ke meja 

kasir kurang baik, karena energinya meja kasir tertekan dengan pintu ini. 

Peneliti: jadi sebaiknya kasir itu disini mungkin ya? 

Suhu Handoyo: oh enggak, jangan, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Meja 

kasir harus tetep disini atau di ujung sini. 

Peneliti: oh deket mini bar ini ya? 

Suhu Handoyo: heee…. 

Peneliti: hmm oke oke oke. Kalo masalah jarak-jarak gitu? 

Suhu Handoyo: jarak apa maksudnya? 



 

 

Peneliti: jarak antar meja gitu? 

Suhu Handoyo: oh nggak problem itu, nggak problem kalo itu. Kamu lihat aja 

sekarang yang rame dibicarakan, itu kan apa, yang kasus pembunuhan Mirna itu,  

Peneliti: ho’oh 

Suhu Handoyo: nah itu kan masalah soal dikafenya itu kan mejanya bulat semua, 

kalau kamu merhatikan dan ngikutin sidang kan kamu tahu mejannya bulet semua 

ga ada yang runcing. He’eee… 

Peneliti: berarti meja yang bulat  

Suhu Handoyo: he’eee 

Peneliti: kalau lonjong? 

Suhu Handoyo: kalau lonjong masih lebih baik daripada persegi. 

Peneliti: oh yayaya 

Suhu Handoyo: he’eeee. Karena tidak ada ujung tajamnya ini. 

Peneliti: oh oke oke oke 

Suhu Handoyo: he.eeeem 

Penelit: kalau posisi yang diluar ini Suhu, ngga ada masalah ya? 

Suhu Handoyo: he’em ini ngga ada, nga ada problem. Ini teras ya? 
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Peneliti: ini terasnya. Berarti ini kayak posisi di bagian luarnya, tempat makan 

bagian luar. Jadi ini area parkirnya, ini ada dua pintu masuk begini, kayak tangga 

kecil, menuju pintu masuk. 

Suhu Handoyo: lho ini dari tangga sini masuknya? 

Peneliti: ini tangga naik ke atas sih, cuma kan kalo mau ke pintu masuk harus ke 

tangga kecil ini. 

Suhu Handoyo: hmmmm… 

Peneliti: ini langsung ke terasnya, masuk gini. 

Suhu Handoyo: hmmmm ya ya ya… 

Peneliti: saya nggambarnya secara denah aja ya 

Suhu Handoyo: nggakpapa, nggak ada masalah. 

Peneliti: terus, untuk ini ada tambahan lagi nggak suhu sebaiknya gimana gimana 

gitu? 

Suhu Handoyo: Kalo secara dalemnya, eee saya rasa seperti yang saya sarankan, 

fengshui tidak dilihat secara dalamnya saja, tetapi juga dilihat tetangga juga, 

dalam arti kanan kirinya, luar, depannya dia tu posisinya rumah atau tanah 

kosong, atau misalnya kebun atau apa gitu harus diperhitungkan juga. Sebetulnya 

sebuah bangunan ya, entah itu mau dibuat ibaratkan itu sebuah rumah atau suatu 

tempat usaha itu yang paling baik adalah lahan kosong. Nah lahan kosong syukur-

syukur kalo itu adalah sawah. 



 

 

Peneliti: emang kenapa itu suhu alasannya? 

Suhu Handoyo: sawah membawa suatu energi pangan, dalam arti kita aku selalu 

berdampak karena hawanya yang selalu lebih bagus. Pemandangannya asri, enak, 

tapi jangan laut lho ya! 

Peneliti: kalo lahan kosong tapi puing-puing bangunan gitu suhu? Kayak mau di 

bangun gitu. 

Suhu Handoyo: eee…saya nggak bisa ngomong ya, karena ada sisi-sisi yang 

menonjol atau yang tajem itu juga yang nggak boleh. 

Peneliti: oke oke 

 

 


