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Pedoman Wawancara 

A. Wawancara Dinas Pariwisata Konawe Utara 

1. Bagaimana strategi pemerintah dalam pengembangan 

potensi wisata Pulau Labengki? 

2. Bagaimana penyediaan sarana dan fasilitas bagi 

wisatawan dipulau labengki? 

3. Potensi apa saja yang ada di wisata Pulau Labengki? 

4. Potensi apa saja yang sudah di kembangkan di wisata 

Pulau Labengki? 

5. Bagaimana sikap dan peran serta masyarakat ketika Pulau 

Labengki dijadikan sebagai salah satu wisata unggulan di 

Sultra? 

B. Wawancara Kepala Desa Labengki 

1. Untuk pulau labengki sendiri dikenal sebagai tempat 

wisata pada tahun berapa? 

2. Pertama kali siapa yang menggagas Pulau Labengki 

sebagai tempat Wisata? 

3. Potensi apa saja yang ada di pulau labengki dan belum 

dikembangkan? 

4. Bagaimana peran dan dukungan masyarakat terhadap 

pengembangan potensi wisata Pulau Labengki? 

5. Apa harapan bapak kepada Pemda dalam 

mengembangkan potensi wisata Pulau Labengki 
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C. Wawancara Tokoh Masyarakat 

1. Bagaimana sejarah Pulau Labengki dikenal sebagai 

tempat wisata? 

2. Bagaimana dampak ekonomi masyarakat Labengki 

sebelum dan sesudah labengki dikenal sebagai tempat 

wisata? 

3. Apakah ada budaya masyarakat bajo yang belum 

diketahui masyarakat luas dan bisa dijadikan sebagai 

salah satu potensi untuk menarik minat wisatawan 

kepulau Labengki? 
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Transkrip Hasil Wawancara 

A. Wawancara Dinas Pariwisata Konut 

Nama  : Sudarsono S.IP 

Hari/Tanggal : Senin, 10 Oktober 2022 

Jabatan  : Kabid Promosi Dispar Konut 

No Peneliti Narasumber 

1 

Bagaimana strategi 

pemerintah dalam 

pengembangan 

potensi Wisata Pulau 

Labengki 

Pulau labengki ini masuk dalam 

kawasan konservasi wisata taman laut, 

dan juga sebagai salah satu wisata 

unggulan yang ada di Sulawesi 

Tenggara maka Pemda saat ini 

mengambil langkah dengan menyusun 

Rencana Strategis untuk pengembangan 

potensi Wisata Pulau Labengki yaitu: 

melakukan pengembangan pemasaran 

potensi wisata, mengembangkan 

destinasi wisata, dan melakukan 

pengembangan kemitraan. 

2 

Bagaimana 

penyediaan sarana dan 

fasilitas bagi 

wisatawan dipulau 

labengki? 

 

Untuk pulau labengki sendiri saat ini 

kami terus berusaha untuk 

mengembangkan sarana dan fasilitas 

agar wisatawan yang nantinya 

berkunjung ke pulau labengki 

mendapatkan pelayanan yang baik, 

karena wisata pulau labengki ini masuk 

dalam wisata unggulan provinsi 

Sulawesi Tenggara tentu Pemda Konut 

harus menjaga citra wisata Pulau 

Labengki kepada wisatawan 

3 

Potensi apa saja yang 

ada di wisata Pulau 

Labengki? 

Pulau labengki memang pada dasarnya 

adalah pulau yang unik, berbeda dengan 

Pulau-pulau lainnya, tentu didalam nya 

banyak potensi seperti: kearifan lokal 
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masyarakat bajo, spot-spot wisata yang 

banyak, adanya kimaboe atau kerang 

raksasa yang hanya ada dipulau 

labengki, kemudian spot diving atau 

snorkeling, dan juga banyak tumbuhan 

anggrek disetiap Pulau-pulau nya. 

4 

Potensi apa saja yang 

sudah di kembangkan 

di wisata Pulau 

Labengki? 

saat ini pengembangan potensi yang ada 

di Pulau Labengki memang masih 

belum optimal, akan tetapi kami masih 

terus berusaha agar kedepannya semua 

potensi yang ada di Labengki dapat 

dikembangkan dengan maksimal 

5 

Bagaimana sikap dan 

peran serta 

masyarakat ketika 

Pulau Labengki 

dijadikan sebagai 

salah satu wisata 

unggulan di Sultra? 

Kalau dari masyarakat sendiri sangat 

menyambut baik dengan adanya wisata 

pulau Labengki ini sebab mereka bisa 

mendapat penghasilan tambahan dari 

wisatawan yang datang 
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B. Wawancara Kepala Desa Labengki 

Nama  : H. Kamaruddin 

Hari/Tanggal : Rabu, 21 September 2022 

 Jabatan : Kepala Desa Labengki 

No Peneliti Narasumber 

1 

Untuk pulau labengki 

sendiri dikenal sebagai 

tempat wisata pada 

tahun berapa? 

Pertama kali pulau labengki ini 

rame pengunjungnya itu tahun 

2013 , ditahun itu labengki sudah 

mulai banyak wisatawan masuk 

2 

Pertama kali siapa yang 

menggagas Pulau 

Labengki sebagai 

tempat Wisata? 

Kalau pulau labengki memang dari 

dulu sering dikunjung sama orang 

dari luar, tapi belum dikenal 

sebagai tempat wisata, akhir tahun 

2009 ada orang dari toli-toli 

namanya pa habib beliau pertama 

kali yang mempromosikan pulau 

labengki ini sebagai tempat wisata 

3 

Potensi apa saja yang 

ada di pulau labengki 

dan belum 

dikembangkan? 

Dilabengki ini banyak sekali 

potensi nya, seperti adat dan 

kebudayaan masyarakat bajo, 

objek wisatanya, ada jenis kerang 

raksasa tapi ini masih belum 

dikembangkan sama Pemda Konut 

entah itu mungkin alasan anggaran 

atau apa yang jelasnya disini 

banyak potensi yang bisa 

dikembangkan 

4 

Bagaimana peran dan 

dukungan masyarakat 

terhadap 

pengembangan potensi 

wisata Pulau 

Labengki? 

Masyarakat sangat mendukung 

apalagi ada sebagaian yang 

rumahnya dijadikan sebagai 

homestay artinya masyarakat bisa 

mendapatkan penghasilan 

tambahan selain menangkap ikan, 

apalagi biasa ada wisatawan yang 

datang banyak uang nya pasti 

sebagaian masyarakat atau anak-
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anak disini dikasi uang 

5 

Apa harapan bapak 

kepada Pemda dalam 

mengembangkan 

potensi wisata Pulau 

Labengki 

Harapan saya sebagai kepala desa 

pastinya kesejahteraan masyarakat 

nomor yang utama, supaya setiap 

program pemerintah bisa diterima 

dengan baik sama masyarakat 

disini. 
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C. Wancara Tokoh Masyarakat 

Nama  : Habib Nadjar Buduha 

Hari/Tanggal : Selasa, 4 Oktober 2022 

Jabatan  : Penasehat Pokdarwis Desa Labengki 

No Peneliti Narasumber 

1 Bagaimana sejarah 

Pulau Labengki 

dikenal sebagai 

tempat wisata? 

 

Pulau labengki sendiri dikenal sebagai 

tempat wisata itu pada tahun 2013 pada 

saat itu setelah bapak Nadin Makarim 

dan setelah itu mulailah berdatangan 

media-media di pulau labengki, dan 

salah satu program TV nasional ke 

Pulau Labengki yaitu My Trip My 

Adventure, kemudian hasil 

dokumentasi yang diambil 

dipublikasikan di TV dan Youtube dan 

ternyata di youtube penontonya dalam 

tiga hari mencapai 300 ribu lebih 

penonton. Pada saat itulah labengki ini 

dikenal sebagai tempat wisata hingga 

sekarang. 

2 Bagaimana dampak 

ekonomi masyarakat 

Labengki sebelum 

dan sesudah labengki 

dikenal sebagai 

tempat wisata? 

 

Tentu dampaknya sangat signifikan 

yang tadinya masyarakat hanya sebatas 

nelayan sekarang sudah ada yang 

mengelola homestay, membuat usaha 

dll, penduduk pulau labengki ini adalah 

orang-orang bajo yang dulunya hidup 

berpindah-pindah sehingga latar 

belakang pendidikan sangat terbatas 

sehingga menghalalkan segala cara 

untuk menangkap ikan, dengan 

menggunakan bom ikan adalah hal 

biasa di masyarakat pada saat itu pada 

akhirnya ekosistem laut pulau labengki 

sebagaian rusak. Tetapi setelah pulau 

labengki dikenal sebagai objek wisata 
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masyarakat pulau labengki di beri 

pemahaman agar bagaiman menjaga 

dan merawat ekosistem laut, pada 

akhirnya sekarang merakan merasakan 

sendiri hasilnya. 

3 Apakah ada budaya 

masyarakat bajo yang 

belum diketahui 

masyarakat luas dan 

bisa dijadikan sebagai 

salah satu potensi 

untuk menarik minat 

wisatawan kepulau 

Labengki? 

Masyarakat bajo ini memiliki keunikan 

adat dan budaya, mereka juga dikenal 

menggantungkan hidupnya di laut 

sehingga masyarakat bajo dikenal 

sebagai manusia laut dan dikenal 

sebagai penyelam handal dengan 

menggunakan Cerumeng atau kaca 

mata untuk menyelam yang terbuat dari 

kayu, masyarakat bajo dipulau labengki 

sebelum menetap di daratan pesisir 

mereka tinggal diperahu Sopek, ada 

juga budaya masyarakat bajo namanya 

Manca Sila yaitu gerakan-gerakan silat 

khas orang bajo yang biasa ditampilkan 

ketika ada upacara besar atau 

menyambut tamu kehormatan. Inilah 

budaya orang-orang bajo yang belum 

belum terlalu dikenal dan saya rasa ini 

bisa jadi potensi untuk menarik minat 

wisatawan datang kepulau labengki. 
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DOKUMENTASI 

 

 

Kampung bajo (Labengki Kecil) 

 

Miniatur Raja Ampat 
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Teluk Cinta 

 

 

Blue Lagoon 
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Pasir Panjang 

 

Tebing Mahitala 
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Poros Kampali 

 

Mercusuar 
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Pasir Merah 

 

 

 

Laguna Labengki Besar 
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Kimaboe (Kerang Raksasa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tumbuhan Anggrek 
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Terumbu Karang 
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Wawancara Kepala Desa Labengki 

 

 

Wawancara tokoh Masyarakat 
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