
DAFTAR WAWANCARA 

“Kajian Pengelolaan Benteng Keraton Buton Sebagai Wisata Budaya 

Unggulan Kota Baubau” 

Daftar wawancara ini digunakan sebagaimaa saran untuk 

mengumpulkan informasi dalam rangka menunjang Tugas Akhir Program 

Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang Tahun 2017. 

Daftar wawancara ini disusun sebagai bahan masukan untuk mengetahui 

“Kajian Pengelolaan Benteng Keraton Buton Sebagai Wisata Budaya 

Unggulan Kota Baubau”. 

Semua jawaban pada daftar wawancara ini aka tetap dijaga 

kerahasiaannya dan hanya untuk tujuan akademisi serta tidak untuk 

tujuan yang lain. 

Atas ketersediaan dan kesungguhan saudara(i) dalam menjawab 

semua pertanyaan dalam wawancara ini saya ucapkan terima kasih dan 

penghargaan setinggi-tingginya. 

Petunjuk pengisian: 

1. Wawancara ini berbentuk pertanyaan yang perlu dijawab. 

2. Jawablah sesuai dengan pengetahuan yang anda miliki. 

3. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dapat menghubugi 

peneliti. 

Nama  :  Munandar Aki 

No. Telp. :  082293222310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daftar Wawancara 

(Dinas Pariwisata Kota Baubau) 

Identitas Responden  

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Alamat  : 

Usia  : 

Pekerjaan : 

 

A. Komponen Wisata 

 Atraksi Wisata 

1. Jenis atraksi wisata apa saja yang ada di benteng keraton buton 

? 

2. Seperti apa bentuk atraksi wisata di benteng keraton buton ? 

3. Kapan pelaksanaan atraksi wisata di benteng keraton buton ? 

4. Dimana lokasi atraksi wisata tersebut ? 

5. Bagaimana kondisi atraksi wisata tersebut ? 

6. Apakah dengan adanya atraksi wisata di benteng keraton buton 

dapat menarik wisatawan untuk datang ? 

 Aksesbilitas 

1. Apakah jarak benteng keraton buton jauh dari pusat kota baubau ? 

2. Apa jenis jalan di benteng keraton buton ? 

3. Bagaimana kualitas jalan tersebut ? 

4. Bagaimana kondisi jalan saat ini ? 

5. Apakah ada angkutan umum menuju benteng keraton buton ? 

 Promosi 

1. Apa saja yang telah dilakukan untuk mempromosikan benteng 

keraton buton ? 

2. Pendekatan apa yang dilakukan sebagai bentuk promosi di benteng 

keraton buton ? 

3. Apakah promosi yang dilakukan sudah cukup baik untuk menarik 

pengunjung ? 

4. Apa kendala promosi di benteng keraton buton ? 

5. Langkah apa saja yang dilakukan untuk menarik wisatawan ? 

 Masyarakat 

1. Apa yang anda ketahui tentang wisata di benteng keraton buton ? 

2. Sudah berapa lama anda tinggal di benteng keraton buton ini ? 



3. Apakah anda ikut berpartisipasi dalam pengelolaan wisata benteng 

keraton buton? 

4. Bagaiamana tanggapan/respon anda terhadap wisata di kawasan 

benteng keraton buton ? 

5. Saran buat pengelola benteng keraton buton ? 

 Sarana & Prasarana 

1. Apa saja sarana-prasarana yang ada di benteng keraton buton ? 

2. Apa dengan adanya sarana-prasarana yang lengkap dapat menarik 

wisatawan ? 

3. Bagaimana kondisi sarana-prasarana di benteng keraton buton ? 

4. Kendala yang dihadapi dalam aspek sarana-prasarana di benteng 

keraton buton ? 

5. Solusi apa yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sarana-

prasarana ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Pengelolaan 

 Perencanaan 

1. Apakah ada perencanaan terkait objek/atraksi wisata di benteng 

keraton wolio ? 

2. Apakah ada suatu perencanaan yang melibatkan partisipasi 

masyarakat ? 

3. Bagaimana perencanaan yang baik dalam hal promosi untuk menarik 

minat wisatawan ? 

4. Apa perencanaan tentang aspek sarana-prasarana di benteng 

keraton wolio ? 

5. Apa saja perencanaan yang telah terealisasi ? 

6. Apa saja perencanaan yang belum terealisasi ? 

7. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam perencanaan di 

benteng keraton buton ? 

 Pengorganisasian 

1. Ada berapa organisasi yang bertanggung jawab dalam hal 

pengelolaan benteng keraton buton ? 

2. Sebutkan struktur organisasi ? 

 Pelaksanaan 

1. Kegiatan apa saja yang dilakukan pengelola dalam pengelolaan 

objek wisata ? 

 Pengawasan 

1. Apakah pengawasan dalam pengelolaan wisata di benteng keraton 

buton sudah terpenuhi belum ? 

2. Sejauh mana pengawasan yang telah dilakukan ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daftar Wawancara 

(Wisatawan di Benteng Keraton Buton) 

Identitas Responden 

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Alamat  : 

Usia  : 

Pekerjaan : 

 

1. Anda berasal dari daerah mana ? 

2. Apa yang anda ketahui tentang wisata di benteng keraton buton ? 

3. Bagaiamana tanggapan anda terhadap objek/atraksi wisata di 

benteng keraton buton ? 

4. Bagaimana tanggapan anda terhadap aksesbilitas di benteng keraton 

buton ? 

5. Bagaimana tanggapan anda terhadap promosi wisata di benteng 

keraton buton ? 

6. Bagaiamana tanggapan anda terhadap sarana-prasarana di benteng 

keraton buton ? 

7. Apa saran anda buat pengelola benteng keraton buton ? 

8. Apa kesan anda selama berwisata di benteng keraton buton ? 

9. Satu kata buat benteng keraton buton ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daftar Wawancara 

(BPCB Makassar Wilayah Kerja Sulsel, Sultra & Sulbar) 

Identitas Responden 

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Alamat  : 

Usia  : 

Pekerjaan : 

 

1. Program apa saja yang masih bertahan di benteng keraton buton 

hingga saat ini? 

2. Apakah dengan adanya wisata budaya di benteng keraton buton 

berpengaruh dalam daerah? 

3. Sejauh mana Pemerintah Pusat membantu dalam pengelolaan wisata di 

benteng keraton buton ? 

4. Apakah sudah ada zonasi dalam cagar budaya di benteng keraton 

buton ? 

5. Apakah pengembangan cagar budaya sudah sesuai perencanaan ? 

6. Publikasi dalam bentuk apa yang telah dilakukan ? 

7. Apa wujud pelestarian yang telah dilakukan ? 

  







 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 


