
Draft wawancara :  

Jaringan komunikasi dan peran antar pemandu dalam mendukung pariwisata  

1. Siapa pemandu di labuan bajo yang paling dekat dengan anda? 

2. siapa pemandu yang paling sering anda mintai bantuan ketika anda sedang dalam 

kesulitan dalam perjalanan wisata? 

3. siapa pemandu yang paling sering anda mintai informasi mengenai perjalanan wisata? 

4. Siapa pemandu di labuan bajo yang pernah menjadi teman perjalanan wisata anda? 

5. Apakah anda menerima info seputar pariwisata dari sesama pemandu saja? 

6. Apakah anda pernah berdiskusi dengan perkumpulan para pemandu? 

7. Apakah anda pernah berdiskusi seputar pariwisata antar pemandu di luar perjalanan 

wisata anda? 

8. Apakah anda pernah melakukan perjalanan bersama pemandu lain dalam perjalanan 

wisata? 

9. Seberapa sering anda mendapatkan informasi dari pemandu lain dan biro perjalanan 

wisata? 

10. Apakah anda juga berkomunikasi dengan pemimpin pemandu di Labuan Bajo? 

11. Siapakah pemandu yang sering mengarahkan para pemandu lain di Labuan Bajo? 

12. Siapakah pemandu yang dapat mempengaruhi tingkah laku atau keputusan antar 

pemandu? 

13. Apakah semua pemandu memiliki wewenangan untuk menyatakan penting atau 

tidaknya sebuah informasi yang didapat? 

14. siapakah diantara pemandu yang menghubungkan perkumpulan pemandu dengan 

perkumpulan lain (publik eksternal) yang ada di Labuan Bajo? 

15. Siapakah pemandu yang menghubungkan antara pemandu yang satu dengan yang lain 

di perkumpulan para pemandu Labuan Bajo? 

16. Adakah seseorang yang bukan pemandu namun dapat menghubungi pemandu dengan 

pemandu lain? 

17. Siapakah pemandu yang sedikit berkontak dengan pemandu lainnya? 

Peran Pemandu (aktor) di Labuan Bajo 

1. Bagaimana pendapat anda mengenai pemandu dalam mendukung pariwisata di labuan 

bajo?  

2. Bagaimana cara anda berinteraksi dengan wisatawan agar dapat mengenalkan produk 

lokal untuk di beli wisatawan? 

Hubungan antar aktor pemandu dengan aktor pendukung lainnya dalam praktik bisnis 

pariwisata 

1. Apakah anda pernah bekerja sama dengan biro perjalanan wisata lain di labuan bajo? 

2. Apakah anda dan biro perjalanan wisata  bekerja sama dalam mengatur perjalanan 

wisata? 



3. Ketika sedang melakukan perjalanan wisata apakah anda pernah mempromosikan 

usaha lokal yang ada di labuan bajo? 

4. Bagaimana pendapat anda mengenai para pemandu yang saling mendukung 

pariwisata di labuan bajo? 

Kendala yang terjadi dalam menjalin relasi antar aktor pemandu pariwisata? 

1. Apakah anda pernah menerima informasi yang keliru/salah dari pemandu lain? 

2. Apakah anda pernah mengalami kesulitan bekerja sama dengan pemandu lain ketika 

melakukan perjalanan wisata? 

3. Apakah anda pernah mengalami konflik dengan pemandu lain sehingga membuat 

anda menjauhkan diri dari pemandu lainnya? 

4. Bagaimana cara anda mengatasi hambatan-hambatan yang pernah anda alami 

tersebut? 

 


