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DAFTAR INFORMAN

Kode

Informan
Nama Keterangan

1-W Sukirno S Kepala Desa

2-W Sukendar Sekretaris Desa

3-W Didi Suardi Ketua Karang taruna/ketua pengelola

4-W Randan Sekretaris pengelola

5-W Joko Saputra, S.SI Bendahara Pengelola

6-W Sarinah Pengunjung

7-W Casti Pengunjung

8-W Kurniawati Pengunjung

9-W Nurul Ardianti Pengunjung



INSTRUMEN PENELITIAN

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelian ini adalah sumber data

dari Kepala Desa, Pengelola Embung Desa, dan Pengunjung atau Masyarakat

sekitar. Adapun pokok-pokok pertanyaan yang akan peneliti tanyakan kepada para

narasumber adalah sebagai berikut :

A. Kepala Desa

1) Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang adanya Embung Desa yang

dijadikan tempat wisata ?

2) Dana apa yang digunakan untuk Pengelolaan Wisata Embung Desa

tersebut ? apakah menggunakan dana desa, dana pribadi, atau dana hasil

pengumpulan atau (iuran) dari masyarakat !

3) Berapa dana yang digunakan untuk membuat Embung Desa menjadi

tempat wisata ?

4) Apakah pendapatan dari pengelolaan Wisata Embung tersebut masuk

kedalam kas desa atau diputar kembali untuk menambah fasilitas Wisata

Embung tersebut ?

B. Pengelola Embung Desa

1) Bagaimana pengelolaan Embung Desa menjadi tempat wisata ?

2) Berapa jumlah pengelola wisata embung desa tersebut?

3) Apakah pengelola embung wisata tersebut masyarakat asli desa

ahungguluri, dan apakah boleh masyarakat dari luar desa Ahuangguluri

untuk masuk dalam struktur pengelola?



4) Berapa luas dan kedalaman Wisata Embung tersebut dan berapa kapasitas

airnya?

5) Berpa jumlah anggaran yang digunakan untuk mengelola Wisata Embung

Desa tersebut?

6) Bagaimana pembagian upah pengelola Wisata Embung Desa?

7) Apakah pendapatan dari Pengelolaan Wisata Embung tersebut masuk

kedalam kas Desa atau diputar kembali untuk menambah fasilitas Wisata

Embung tersebut?

8) Bagaimana dengan keamanan tempat wisata embung ini ?

9) Apakah ada jasa kebersihan untuk menjaga kebersihan tempat wisata

embung ini ?

C. Pengunjung atau Masyarakat

1) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang adanya Wisata Embung Desa yang

ada di Desa Ahuangguluri ini ?

2) Apa manfaat yang anda dapatkan dari adanya Wisata Embung Desa

tersebut?

3) Bagaimana dengan masyarakat sekitar tempat wisata embung desa ini,

apakah tidak terganggu dengan adanya wisata embung desa ini ?

4) Apakah pengaruh dengan adanya wisata embung desa terhadap masyarakat

?

5) Bagaimna dengan kebersihan tempat wisata embung ini?

6) Apakah dengan adanya wisata embung dapat menambah pendapatan  yang

lebih tinggi ?



7) Apakah ada biaya operasional yang dikeluarkan oleh para pedagang yang

berjualan di tempat wisata ini ?



Hasil Wawancara

Nama : Bapak Sukrno S.

Jabatan : Kepala Desa

Hari/Tanggal : Sabtu,  07-03-2020

Tanya :bagaimana pendapat bapak tentang adanya embung yang dijadikan tempat

wisata ?

Jawab : kalau bertanya tentang pendapat, pasti bagus ya. Karena dengan adanya

embung desa yang dijadikan tempat wisata akan menabah kas desa yang

pertama, yang kedua kita dapat memanfaatkan embung yang tadinya

hanya dijadikan untuk mengairi persawahan kita dapat jadikan tempat

wisata.

Tanya :Kapan di buatnya embung pak?

Jawab : kalau pembutan embungnya pada tahun 2013, karena pada tahun 2013

mendapat bantuan dari pusat untuk pembuatan embung, dana pembuatan

murni dari pusat.

Tanya : Kalau untuk embung yang dijadikan tempat wisata pak?

Jawab : kalau untuk embung yang di jadikan tempat wisata, awal beroperasi

secara resmi pada tahun 2018, tetapi sudah di rencanakan  dari tahun

2017. Alhamdulillah sekarang wisata embung desa yang ada di desa

ahuangguluri ini menjadi urutan ke 21 Se Kabupaten Konawe Selatan

tempat wisata , dengan masa pelatihan sebanyak dua kali.

Tanya :Wahh... bagus sekali ya pak, berapa dana yang di perlukan untuk

pembuatan embung pak ?

Jawab ::dana yang di gunakan itu Rp 84.480.000,00. Rp 45.000.000,00 untuk

membeli bebek-bebek nya, sisanya untuk fasilitas lainnya.

Tanya :apakah itu menggunakan dana desa pak ?

Jawab : iya, itu mnggunakan dana desa.



Tanya : bagaimana dengan pembagian hasil pemdapat dari wisata embung pak?

Jawab : pembagiannya itu 60% untuk operasional, dan 40% untuk dana desa.

Tanya :kalau boleh tahu sarana dan prasarananya apa saja pak?

Jawab : sarana dan prasarananya itu ada lampu sorot, kilo meter sendiri, meja,

kursi, rumah apung ada dua, bebek-bebek ada dua, dan masih banyak

yang lainnya.

Tanya :apakah masih akan di tingkatkan pak?

Jawab :iya pasti akan ditingkatkan, agar lebih menarik pengunjung lagi. Yang lalu

saja hanya dengan bebek-bebek pengunjungnya ada bahkan dari luar

Becamatan Baito. Maka dari itu kita akan menigkatkan lagi agar bisa

menarik pengunjung lebih banyak lagi.



Hasil Wawancara

Nama : Sukendar

Jabatan : Sekretaris Desa

Hari/Tanggal : 5 Maret 2020

Tanya : bagaimana pendapat bapak dengan adamya wisata embung desa ?

Jawab : cukup bagus, embung itu biasa hanya digunakan sebagai tempat

pengairan di persawahan, sekarang sudah kita jadikan tempat wisata,

selain itu juga dapat menambah pendapatan Desa.

Tanya : apakah tujuan di buatkan embung  desa ini sebagai tempat wisata ?

Jawab : seperti yang kita tahu, di kecamatan Baito ini belum ada tempat wisata,

sekarang juga penampungan air kan baru di tempat ini, karena pembuatan

penampungan air yang di Desa Wonua Raya belum jadi, jadi kita berfikir

kenapa tidak kita jadikan juga destinasi wisata juga, selain itu juga seperti

yang saya bilang bisa menjadi pendapatan daerah.

Tanya : baik pak. Kalau boleh tahu tanah yang dibuat embung ini tanah milik

siapa ya pak ?

Jawab : tahan milik pemerintah.

Tanya: baik pak, seperti yang kita tahu pak, embung ini kan masih berada di

lingkungan masyarakat, apakah tidak pro dan kontrak dari masyarakat pak ?

Jawab : kalau pro dan kontrak pasti ada, hanya kebanyakan masyarakat

mendukung dan senang, karena  kita sudah melakukan rapat sebelum dibuatnya

tempat wisata itu. Jadi, saran dari masyarakat kita terima masyarakat kita



berikan pengertian, dan alhamdulillah setuju, hingga di buatnya tempat wisata

ini.

Tanya : Alhamdulillah pak. Kan sekarang tempat wisata harus di tutup nih pak

karena adanya wabah Covid-19, apakah tempat wisata ini juga tutup pak atau

masih di bukan tetapi di batasi pengunjung ?

Jawab : sekarang kita tutup dulu untuk menaati peraturan dari pemerintah, karena

kita juga tidak mau mengambil resiko.

Tanya : kira-kira kapan pak di buka lagi ?

Jawab : mungkin nanti setelah di kelurkannya surat dari kabupaten kalau tempat

wisata sudah bisa di buka, baru kita buka lagi. Kita berdo’a saja semoga wabah

ini cepat berlalu. Amin,



Hasil Wawancara

Nama : Didi Suardi

Jabatan : Pengelola Embung

Tanggal : 01 maret 2020

Tanya : Bagaimana pengelolaan embung desa menjadi tempat wisata ?

Jawab : kemungkinan besar sama dengan tempat wisata lainnya, mulai kita

rencanakan, kita susun organisasi, hingga pengelolaannya, kalau untuk

pengelolannya kita bukan dari pukul 08:00 PM sampai pukul 22:00 AM. Kita

ganti-gantian atau per shif . kita dibantu oleh pemuda karang taruna dari desa

Ahuangguluri.

Tanya : Apakah yang menjadi pengelola harus asli masyarakat Desa

Ahuangguluri ?

Jawab : Iya, Yang mengelola harus asli masyarakat yang tinggal di Desa

Ahuangguluri.

Tanya :Bagaimana pembagian dari hasil pendapatan ?

Jawab : pembagiannya itu 60% : 40%. Dimana 40% masuk kedalam kas Desa

Dan 60 % untuk pengelola.

Tanya : Bagaimana dengan keamanan tempat wisata i?

J : pengelola dan masyarakat bekerja sama untuk mejaga keamanan, baik sarana

dan prasarana dan juga lain-lainnya.

T anya: Bagaimana dengan kebersihan tempat wisata ?

Jawab : kita menjaga kebersihan tempat wisata bersama-sama, kita akan tambah

lagi tempat pembungan sampah.

Tanya : baik pak, sekarangkan tempat wisata di tutup untuk sementara waktu,

nanti kalau sudah di perbolehkan tempat wisata dibuka kembali, apakahakan

langsung di buka ?



Jawab : mungkin kita akan perbaiki dulu tempatnya, seperti kayunya sekarang

sudah mulai rapuk, cat nya sudah mulai luntur, dan banyak lagi yang harus di

perbaiki.

Tanya : iya pak. Apakah  rencana kedepannya untuk tempat wisata?

Jawab : rencananya ini kita ingin menambah lagi, nanti kita akan pasang air

mancur, alatnya sudah ada, hanya kita perlu benahi duu semuanya, baru kita

beroperasi lagi.



Hasil Wawancara

Nama : Ramdan

Jabatan : Pengelola Embung

Hari/Tanggal : Minggu,  01-03-2020

Tanya : Kapan awal di adakannya embung desa menjadi tempat wisata ?

Jawab :Awalnya di adakan pada tahun 2019, sebenarnya dari tahun 2018 sudah di

rencanakan tetapi baru diadakan pada tahun 2019, karena ada beberapa

kendala, dan Alhamdulillah tahun 2019 di adakan.

Tanya : Bagaimana dengan pengelolaannya pak, apakan ada struktur

organisasinya pak ?

Jawab :Struktur organisasinya ada, ketua saudara didi suardi, bendahara saudara

Joko Saputra ,dan sekretarinya saya sendiri.

Tanya :Inikan semua pengelolanya dari desa setempat, apakah tidak bisa

pengelolanya dari desa lain, misalnya dari desa Wonua Raya atau Mekar

jaya, atau dari desa lainnya yang ada di kecamatan baito?

Jawab :kalau untuk sekarang tidak bisa, kita masih usahakan untuk pengelola

tidak bisa dari luar desa, di desa ini saja masih banyak masyarakat yang

bisa mengelolanya, karna Insyaa allah sumber daya manusia (SDM)

disini bisa.

Tanya :bapak tadi mengatakan kalau untuk sekarang tidak bisa, berarti untuk

kedepannya bisa pak?

Jawab :kalau untuk kedepannya saya kurang tahu, tapi kalau pun mau di adakan

seperti itu darus ada rapat lagi.

Tanya : ohh... baik pak. Berapa luas dan kedalaman embung desa pak?

Jawab :kalau ukurannya sekitar setengah hektar lebih hampir hektar yaitu 95 x 90

Meter, dengan kedalaman 1,5 – 2 mater.

Tanya :wahhh luas juga ya pak, bukan jam berapa saja pak?



Jawab :bukanya setiap hari, dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam.

Tanya :berapa karcis yang harus dibayar para pengunjung pak?

Jawab :untuk perbebek itu Rp.20.000,00 tapi bisa dinaiki 4 orang tergantung berat

badannya juga, kalau orang tua hanya bisa di naiki 2 orang walaupun bisa

ditambah dengan anak yang masih kecil, kalau untuk anak-anak bisa 4

orang.

Tanya :wahhh.. murah sekali pak, kalau anggaranya sendiri bagaimana pak ?

Jawab : anggarannya dari dana desa, anggaran awalnya sekitar Rp.100.000.000,00

karena di bagi jadi tahapan, yang pertama tahap pembersihan, yang

kedua tahap pembuatan rumah apung, yang ketiga pembelian

perlengkapan lainnya. Karna tahap itu tidak berlangsung di lakukan

sedikit demi sedikit.

Tanya :pendapatnya berapa pak perharinya ?

Jawab :kalau lagi rame kadang dapat Rp.200.000,00, kalau minimal

Rp.100.000,00, dulu pernah lagi rame-ramenya sampe dapat

Rp.400.000,00 dalam hari.

Tanya :banyak juga ya pak dapatnya, bagaimana pembagian upahnya pak?

Jawab :alhamdulillah. Pembagiannya untuk pengelola 60%, sedangkan untuk

yang 40% masuk di kas desa.



Hasil Wawancara

Nama : Joko Saputra, S.SI

Jabatan : Pengelola Embung

Tanggal : 07 maret 2020

Tanya : berapa jumlah pengelola wisata embung ini?

Jawab : pengelola ada 3 orang, ketua Didi Suardi, sekretaris Ramdan, dan

Bendahara saya sendiri (Joko Saputra, S.SI)

Tanya :kapan di resmikannya tempat wisata ini ?

Jawab : kalau di resmikannya itu pada tanggal 14 januari 2019 langsung

diresmikan oleh Bapak Camat Baito, dan pada Bulan dua saya lupa tanggalnya

Kita kedatangan tamu yaitu Bapak Bupati Konsel untuk melihat langsung

tempat wisata ini.

Tanya: bagaimana dengan pendapatannya ?

Jawab : pendapatannya lumayan, apalagi waktu pertama buka ada yang sampai

dapat Rp.400.000 perhari tidak menentu. Kadang rame-kadang sepi. Nnti aku

kirim file pendapatan pada bulan januari dan februari 2019.

Tanya :baik terima kasih, bagaimana pembagian hasilnya ?

Jawab : untuk pembagiannya itu 60% : 40%. 60%  untuk pengelola dan 40%

untuk masuk kedalam kas Desa.



Hasil Wawancara

Nama : Sarinah

Jabatan : pengunjung/masyarakat

Tanggal : 05 Mei 2020

Tanya :Bagaimana pendapat ibu tentang adanya tempat wisata embung desa ini?

Jawab : Bagus, adanya tempat wisata dekat rumah, apalagi pas disamping rumah

kan tambah rame banyak orang-orang datang, apalagi saya berjualan ya.

Pastinya bagus.

Tanya :apakah tidak menggangu, secara kita lihat ini pas berada di samping

rumah ibu ?

Jawab : tidak mengganggu sama sekali, malahan seneng ya ada tempat wisata

dekat rumah jadi tidak perlu jauh-jauh pergi hanya untuk wisata.

Tanya : Bagaimana dengan kebersihan dan keamanan tempat wisata ini?

Jawab : keamanan dan kebersihan bagus sih, karena kita jaga sama-sama agar

tidak membuang sampah sembarangan.

Tanya : baik. Ibu kan sebagai penjual di tempat wisata ini, apakah ada perbedaan

pendapatan di hari biasa dan setelah adanya tempat wisata ini.

Jawab : jelas berbeda, Dengan adanya wisata Embung ini pemasukan saya

bertambah yang tadinya mungkin Rp.50.000,00 sampai Rp.100.000,00 perhari,

dengan adanya wisata Embung ini pendapatan saya bertambah bisa dua kali

lipat di bandingkan hari biasa, lumayan bisa untuk makan dan jajan anak-anak

saya.



Tanya : wah lumayan ya bu. Apakah ada biaya operasional yang harus di bayar ?



Hasil Wawancara

Nama :Cesti

Jabatan : pengunjung/masyarakat

Tanggal : 05 Mei 2020

T : bagaimana pendapat ibu tentang wisata embung desa ?

Jawab : pendapat saya sih bagus ya, jadi ada tempat wisata yang dekat jadi gak

perlu jauh-jauh.

Tanya : bagaimana dengan masyarakat sekitar tempat wisata embung, apakah

tidak terganggu ?

Jawab : menurut saya tidak ya, karena bagus kalau ada tempat wisata embung bisa

berjualan di tempat wisata, biasa jualan makanan, minuman, bahkan yang

punya kaerajinan kan bisa buat kerajinan terus di jual ditempat wisata.

Tanya : apakah ada pengaruh dengan adanya wisata embung desa ini ?

Jawab : menurut saya gak ada pengaruhnya, karena kita juga berkerja seperti

biasa.

Tanya : menurut ibu bagaimana dengan kebersihan tempat wisata embung?

Jawab : tempatnya cukup bersih ya, tapi lebih di tingkatkan lagi kebersihannya

karen kan di dekat rumah masyarakat.



Hasil Wawancara

Nama : kurniawati

Jabatan : pengunjung/masyarakat

Tanggal : 05 Mei 2020

Tanya : bagaimana pendapat ibu tentang wisata embung desa ?

Jawab : bagus ya, ada tempat wisata yang dekat jadi kita tidak perlu jauh-jauh,

disini juga ada.

Tanya :  apakah ada manfaat yang  dapat dengan adanya wisata embung desa ini ?

Jawab : manfaatnya  kita bisa jalan-jalan dekat gak perlu jauh-jauh.

Tanya: baik. Menurut anda bagaimana dengan masyarakat sekitar apakah tidak

menggangu ?

Jawab : menurut saya tidak mengganggu ya, menurut saya malah menguntungkan,

misalnya banyak pengunjung yang datang mereka bisa berjualan di tempat wisata

itu.

Tanya : bagaimana dengan kebersihan dan keamanan tempat wisata ?

Jawab : kalau kebersihan, tempatnya cukup bersih dan aman.



Hasil Wawancara

Nama :Nurul Ardianti

Jabatan : pengunjung/masyarakat

Tanggal : 01 juni 2020

Tanya : bagaimana pendapat ibu tentang wisata embung desa ?

Jawab : dengan adanya wisata embung dapat menambah pendapatan desa dan

wisata tersebut juga bisa dinikmati oleh masyarakat lokal maupun luar daerah.

Tanya: apakah manfaat yang anda dapatkan dari adanya embung Desa tersebut ?

Jawab : dapat menambah referensi untuk wisata atau sekedar jalan-jalan dengan

tempat yang cukup dekat dan murah pula.

Tanya : menurut ada, bagaimana dengan masyarakat sekitar tempat wisata, apakah

tidak terganggu dengan adanya wisata embung desa ?

Jawab : masyarakatnya menurut saya tidak terganggu, bahkanmenurut saya lebih

menguntungkan. Misalnya pada saat banyak pengunjung yang datang mereka

akan menghasilkan uang dengan cara berjualan di sekitaran tempat wisata

tersebut.

Tanya : apakah pengaruh dengan adanya  wisata embung desa terhadap

masyarakat ?

Jawab : tidak ada pengaruh yang begitu mencolok, masyarakat masih beraktifitas

seperti bisa.

Tanya : bagaimana dengan kebersihan tempat wisata ?

Jawab: tempatnya cukup bersih, tapi lebih ditingkatkan lagi kebersihannya.
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