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                                                             BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan Penelitian dengan langkah wawancara, dokumentasi, 

dan observasi langsung ke lokasi Penelitian, maka kesimpulan yang dapat 

ditarik  yaitu : 

a. Peran pemerintah  sebagai fasilitator cukup baik hal ini dapat dilihat dari 

kebikajan yang dikeluarkan oleh (Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 

Lombok Utara) dengan tidak menarik restribusi pajak usaha kepada para 

pelaku usaha agar mereka dapat fokus mengembangkan usahanya 

kembali dan memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana yang 

rusak pasca gempa dengan menjalin kerjasama dengan pokdarwis, serta 

mengundang media asing australia yang tugasnya untuk 

mempublikasikan kondisi Tiga Gili. 

b. Peran sebagai motivator cukup baik karena senantiasa memberikan 

motivasi dan sosialisasi pelatihan pengelolaaan usaha wisata kepada para 

para pelaku usaha agar dapat lebih giat lagi dalam mengembangkan 

kembali usahanya  

c. Peran pemerintah sebagai dinamisator cukup baik karena  bersinergi 

dengan seluruh stakeholder dalam mengadakan festival Gili Begawe 

agar para wisatawan lokal maupun mancanegara tahu dan yakin bahwa 

objek wisata Tiga Gili sudah aman untuk dikunjungi dan siap 

menyambut wisatawan yang ingin berkunjung. 
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5.2 Saran 

a. Sebagai Fasilitator Pemerintah Daerah Lombok Utara Khususnya Dinas 

Kebudayaan Dan Pariwisata Lombok Utara agar memperbaiki ruas jalan 

di tiap-tiap gili, sebab dengan kondisi cuaca yang sering terjadi hujan, 

kondisi ini membuat ruas-ruas  jalan di tiap Gili kerap tergenang air dan 

sangat menyulitkan para wisatawan mengelilingi ruas jalan di tiap-tiap 

Gili 

b. Sebagai Motivator  Pemerintah Daerah Lombok Utara Khususnya Dinas 

Kebudayaan Dan Pariwisata Lombok Utara memberikan dorongan 

motivasi kepada stakeholder di Tiga Gili untuk kembali bangkit dalam 

mengembangkan kembali pariwisata yang sempat redup akibat bencana. 

c. Sebagai Dinamisator  Pemerintah Daerah Lombok Utara Khususnya 

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Lombok Utara untuk lebih bersinergi 

bersama seluruh stakeholder membuat acara-acara menarik seperti  

menampilkan kesenian budaya sasak, agar budaya kearifan lokal 

masyarakat sasak terus berkembang dan mampu menarik kembali 

kunjungan wisatawan. 

d. Pelaku usaha diharapkan mampu menjalin komunikasi dan kerjasama 

yang baik dengan pemerintah, agar pengembangan usaha mereka bisa 

kembali pulih dengan cepat pasca bencana. 
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Lampiran 1 : 

Manuskrip Wawancara Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Lombok Utara 

Tanggal Informan Data teks 

14-01-

2019 

Bapak Alwi 

Agusto 

S.Si.,M.Pd 

kepala seksi 

pemasaran 

dan analisa 

pasar wisata 

Fasiltas apa saja yang diberikan oleh dinas untuk 

memfasilitasi pelaku usaha? 

Ada beberapa kebijakan dalam hal ini dek  

Salah satunya seperti apa pak?  

Salah satunya kami tidak menarik pajak usaha  dulu 

agar mereka bisa mengembagkan kembali usahanya  

Selain itu apakah ada lagi kebijakan lain  dari dinas?  

Sejauh ini hanya itu saja yang bisa kami lakukan, tapi 

kami tetap kok memfasilitasi mereka dalam 

membangun kembali usahanya 

Usaha di tiga gili banyak tidak yang masih belum bisa 

beroprasi?  

Kemarin sih pas awal terjadinya gempa usaha mereka 

sempat tidak jalan tapi setelah pasca gempa dan 

kemudian kami ikut memfasilitasi  mereka jadi 

berangsur pulih lah 

Menurut bapak usaha yang paling banyak tidak 

beroprasi itu apa saja? 

Kebanyakan sih hotel dan homestay karna banyaknya 

bangunan yang hancur dan retak jadi wisatawan 

enggan menginap, sebab adanya kendala tersebut  

Apakah dengan kondisi kurangnya wisatawan,para 

pelaku usaha banyak yang mengeluh? 

Kalau hal itu tentu saja banyaak dek, mangknya 

mereka selalu meninta kepada kami solusi bagaimana 

cara menarik kembali wisatawan 

Terus solusi apa saja yang sudah dinas berikan ? 

Kalau dari kami sendiri sih, sudaah melakukan 

promosi dan juga melibatkan pokdarwis yang ada 

agar kegiatan promosi lebih optimal. 

bagaimana cara atau strategi dinas untuk memotivasi 

pelaku pariwisata? 

Yang paling utama kami lakukan adalah memotivasi 

agar lebih giat mengembangkan usahanya. 

Apa sih tujuan dari motivasi ini pak? 

Agar mereka kembali bangkit  dalam mengembangkan 

usahanya  

Terus dengan berkembangnya usaha para pelaku usaha 

apakah bisa menarik wisatawan kembali? 

Tentu saja dek,karna apabila usaha di tiga gili sudah 

bangkit dengan sendirinya wisatawan akan banyak 

berkunjung. 

Selain itu apakah ada motivasi yang wujudnya berupa  
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kegiatan? 

Ada, kami melakukan sosialisasi tentang cara 

mengembangkan kembali wisata agar pelaku usaha 

termotvasi melanjutkan kembali usahanya untuk 

menarik wisatawan 

Apakah di kegiattan sosialisasi tersebut banyak pelaku 

usaha hadir? 

Kami melakukan kegiatann tersebut dari  pintu ke pintu 

agar pelaku usaha lebih fokus mendingarkan apa yang 

kami sampaikan 

Apakah ada pelaku usaha yang menolak kedatangan 

sosialisasi yang bapak dan dinas lakukan? 

Selam kami melaksanakan kegiatan ini tidak 

adasih,bahkan mereka menyambut dengan baik apa 

yang kami lakukan untuk mereka  

Apakah ada kendala? 

Kendala utamanya hanya cuaca saja kalau lagi turun 

hujan kami tidak bisa mengunjungi kawasan tiga gili 

untuk melaksanakan sosialisasi ini 

Bagaimanakah cara atau upaya agar seluruh pelaku 

usaha pariwisata bergerak searah tujuan 

pemerintah dalam pengembangan pariwisata? 

 Untuk menarik wisatawan kami dengan para 

pelaku usaha megadakan festval gili begawe untuk 

menyambut kedatangan wisatawan yang ingin 

mengunnjungi tiga gili 

 Apakah dengan festival itu mampu menarik 

banyak wisatawan? 

Kalau menurut data kami data kunjuungan cukup 

banyak karena adanya festival ini. 

Seperti apa jenis acara gili begawe itu? 

Acaranya itu meliputi makan bersama atau 

begibung dalam bahasa sasak, makanan khas 

lombok dan mempertunjukkan kesenian tari khas 

lombok 

Apakah acara seperti ini akan rutin dilaksanakan? 

Insyaallah kedepannya acara ini akan terus kami 

selenggarakan ,karna  wisatawan dan masyarakat 

sangat antusias dengan acara ini.  

Bagaimana cara atau upaya agar seluruh pelaku 

usaha pariwisata bergerak searah tujuan 

pemerintah dalam pengembangan pariwisata? 

Kami berkerjasama dengan seluruh stakehorder 

yang terkait untuk mengembangkan pariwisata tiga 

gili  

apakah selama ini pelaku usaha bersaing secara 

sehat? 

Sejauh ini pelaku usaha bersaing secara sehat 
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karna memang undang–undang tentang persaingan 

usaha sudah ada payung hukumnya, jadi kegiatan  

usaha di Tiga Gili berlangsung dengan persaingan 

yang sehat 

15-01-

2019 

 

Bapak 

Iskandar 

Suhaeli staf 

seksi bidang 

destinasi  

 

Fasilitas apa saja yang diberikan oleh dinas untuk 

memfasilitasi pelaku usaha? 

Kami memfasilitasi pembangunan sarana dan 

prasarana 

Sarana seperti apa yang di fasilitasi oleh 

pemerintah? 

Seperti perbaikan dermaga tempat berlabuhnya 

kapal dari bali yang sempat rusak oleh gempa  

Jadi selama proses perbaikan kapal yang dari bali 

dimana berlabuhnya? 

Kemarin sebelum proses perbaikan, kapal yang 

dari bali terpaksa berlabuh di sekitar bibir pantai 

dan para wisatawan turun dari kapal menggunakan 

tangga darurat yang kami sediakan 

Terus apakah ada kegiatan lain yang pemerintah 

lakukan terkait fasilitasi kepada pelaku usaha ? 

Ada juga mbak, yakni dengan membantu mereka 

membersihkan puing-puing bangunan yang roboh 

dengan menyediakan untuk mereka alat berat agar 

proses pemulihan bangunan runtuh lebih cepat. 

bagaimana cara atau strategi dinas untuk memotivasi 

pelaku pariwisata? 

Yang paling utama kami lakukan adalah memotivasi 

agar lebih giat mengembangkan usahanya. 

Apakah dengan memotivasi pelaku usaha efektif untuk  

mereka? 

Kalau menurut saya sih sangat  efektif apa yang kami 

lakukan, karna dengan bantuan motivasi dari kami,  

para pelaku usaha merasa lebih terbantu dengan hal 

yang kami lakukan  

Bagaimanakah cara atau upaya agar seluruh pelaku 

usaha pariwisata bergerak searah tujuan 

pemerintah dalam pengembangan pariwisata? 

Seperti yang sudah di jelaskan oleh bapak alwi 

agusto kemarin kami sukses mengadakan gili 

begawe  

Apakah menurut bapak setelah adanya acara itu 

kunjungan wisatawan meningkat? 

Kalau menurut saya dari apa yang kami lihat ddan 

laksanakan sangat banyak sekali wisatawan yang 

berpartisifasi, masyarakat juga kami libatkan kok  

dengan acar ini. 

Apa harapan baapak dari acaraa ini kedepannya? 
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Harapan saya pribadi sih pemerintah daerah 

khususnya pak bupati selalu mendukung penuh 

kegiattan seperti ini agar kedepannya dinas 

pariwisata bisa terus melaksanakannya. 

Bagaimana cara atau upaya agar seluruh pelaku 

usaha pariwisata bergerak searah tujuan 

pemerintah dalam pengembangan pariwisata? 

Dengan cara Menjalin komunikasi dengan baik 

antara pelaku usaha sesuai dengan visi dan misi 

kami dalam mengembangkan pariwisata 

apakah selama ini pelaku usaha bersaing secara 

sehat? 

Menurut saya kegiatan para pelaku usaha sudah 

dilindungi oleh undang -undang jadi persaingan 

usaha mereka selama ini baik-baik saja dan tidak  

pernah ada masalah persaingan  

 

16-01-

2019 

 

Ibu Niluh 

Ema Rosa 

Lahariani Staf 

Bidang 

Destinasi    

 

Fasiltas apa saja yang diberikan oleh dinas untuk 

memfasilitasi pelaku usaha? 

Cara yang kami lakukan sebagai pemerinah daerah 

di bidang pariwisata adalah membantu pihak 

swasta atau pelaku usaha membangun sarana dan 

prasarana periwisata yang sempat hancur karna 

gempa  

Apa sih kendala yang dihadapi oleh dinas terkait 

perannya memfasilitasi pelaku usaha? 

Kendalanya sih ada di anggan karna harus 

mendapat persetujuan dulu dari pemerintah 

daeraah dan pusat  

Sarana dan prasarana apa saja yang sudah 

dibangun oleh dinas disana? 

Salah satunya dermaga untuk fast boat  yang dari 

bali dan alat berat untuk merelokasi bangunan 

Upaya apa yang paling sering digunakan untuk 

memberikan motivasi kepada pelaku usaha? 

Yang terpentingg adalaah melakukan sosialisali 

wisata agar mereka mampu bangkit kembali dan 

melanjutkan usahanya  

Usaha yang paling terdampak oleh bencana ini apa 

saja? 

Menurut data kami yang paling terdampak itu 

hotel dan homestay  

Apakah Upaya pemerintah untuk mengiatkan 

seluruh pelaku usaha menarik kembali minat 

wisatawan secara bersinergi? 

Seperti yang dijelaskan oleh bapak alwi agusto 

pentas seni budaya gili begawe cukup sukses 

menarik wisatawan dan dengan adanya acara itu 
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para pelaku usaha optimis kedepannya para 

wisatawan akan banyak berkunjung ke tiga gili 

Bagaimana cara atau upaya agar seluruh pelaku 

usaha pariwisata bergerak searah tujuan 

pemerintah dalam pengembangan pariwisata? 

Kami telah membangun hubungan yang baik antara 

pelaku usaha, investor, dan seluruh sektor yang 

terkait 

apakah selama ini pelaku usaha bersaing secara 

sehat? 

undang-undangnya  sudah ada mbak yang mengatur 

terkait kegiatan usaha secara sehat, jadi para pelaku 

usaha di tiga gili selalu mentaati aturan yang ada 
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2019 

Hendri 

Fadranto 

Pegawai 

Island Beace  

Bungalow 

fasilitas apa saja yang diberika pemerintah dalam 

memfasilitasi pelaku usaha? 

Oh ya ada emba 

Salah satunya seprti apa mas? 

Em salah satunya dengan tidak menarik retribusi 

pajak untuk beerapa bulan kedepan 

Apa hanya itusaja yang dilakukan oleh pemerintah 

mas? 

Untuk menarik kembali wisatawan pemerinta  

bekerjasama dengan pokdarwis  

Bagaimana dengan fasilitas sarana dan 

prasaranan? 

Alhamdulillah sarana dan prasarana penunjang 

pariwisata sudah mulai  di perbaiki mba  

Menurut bapak apakah hal ini sangat membatu 

para pelaku usaha? 

Tentu saja mba karna memang pada sat terjadinya 

gempa itu banyak wisatawan yang meninggalakan 

kawasan tiga gili 

Apakah itu sangat berpengaruh dengan usaha 

anda? 

Iya tentu saya mba pendapatan kami berkurang 

bahkan tidak ada pemasukan dikarnakan tidak 

adanya wisatawan yang berkunjung 

apakah ada cara pemererintah dalam memotivasi 

pelaku usaha dalam mearik kembali wisatawan? 

Kemarain kami di berikan motivasi dari 

pemerintah agar lebih giat lagi mengembangkan 

usaha agar mampu menarik kembali wisatwan 

karna ini merupakan mata pencarian kami mba 

Pendekatan apa yang dilakukan oleh pemerintah 



 

71 
 

dalam memotivasi para pelaku usaha? 

Em salah satunya tentang sosialisasi dan pelatihan 

penelolaan pariwisata 

Apakah cara ini sudah sangat efektif menurut 

bapak? 

Iya mba kita sangat terbantu pemerintah juga 

membantu kami dalam banyak hal 

Seperti apa pak? 

Kami para pelaku usaha dan pemerintah 

bekerjasama dengan seluruhh stakehorder yang 

terkait untuk bersama sama membangun kembali 

pariwisata 

Selain itu apakah ada upaya lain yang dilakukan 

oleh pemerintah pak? 

Oh ya waktu iu juga diadakan festifal gili begawe  

Apakah dengan diadakan acara tersebut wisatawan 

banyak yang berkunjung pak? 

Ya lumanyan cukup banyak emba tetapi tidak 

sepadat dulu sebelum terjadinya gempa mungkin 

saja sebagian dari wisatawan masih trauma karna  

kejadian gempa kemarin. 
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2019 

Edy pegawai 

island beach 

bungalow 

Fasilitas apa saja yang diberikan oleh pemerinah 

dalam memfasilitasi para pelaku usaha? 

Mebangun sarana dan prasarana seperti yang bisa 

mba lihat banyak bangunan yang sudah mulai di 

bangun oleh pemerintah 

Apakah hanya itu saja pak? 

Tentu saja masih banyak yang lain mba 

Salah satunya apa pak? 

Seperti yang di katakan teman saya tadi dengan 

tidak menarik retribusi pajak usaha  

Apakah  ini juga permintaan para pelaku usaha? 

Pemerintah sendiri yang memfasilitasi kami 

dengan tidak menarik restribusi pajak mba 

bagaimana kami bisa membayar pajak kalau 

pemasukan  kami sendi tidak ada 

Apakah ada Upaya  yang dilakukan pemerintah 

dalam menarik kembali wisatawan? 

Iya mba ada, sama seperti yang teman saya bilang 

salah satunya festifal gili begawe, pemerintah  

juga mengundang media asing  

Apakah dengan diadakan festifal itu banyak 

wisatawan yang berkunjung? 

Iya mba banyak kami mengikuti acara tersebut  

apakah ada cara pemererintah dalam memotivasi 

pelaku usaha dalam mearik kembali wisatawan? 
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Pemerintah sih memberikan kami motivasi agar 

kami lebih giat lagi megembangkan usaha kami 

dan juga kami diberikan sosialisasi sadar wisata 

untuk menarik kembali wisatawan dan juga 

pelatihan pengelolaan usaha wisata 

Apakah ini sudah sangat membantu parraa pelaku 

usaha? 

Allamdulillah sangat membantu kami 
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Lampiran 2 : 

PEDOMAN WAWANCARA 

PERAN PEMERINTAH LOMBOK UTARA DALAM MENGEMBALIKAN 

MINAT WISATAWAN MENGUNJUNGI TIGA GILI PASCA 

TERJADINYA GEMPA BUMI  

Oleh :  

KARINA RENDA BIDARI MANDALA  

MAHASISWA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MATARAM 

Nama   : 

Jabatan  : 

Nama Instansi : 

Hari/tanggal  : 

Lokasi wawancara : 

1. Bagaimana pemerintah berperan untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam 

pariwisata? 

2. Bagaimana pemerintah berperan untuk memfasilitasi masyarakat dalam 

upaya pengembangan pariwisata?  

3. Bagaimana upaya pemerintah memfasilitasi strategi pelaku usaha untuk 

menarik kembali minat wisatawan?  

4. Bagaimana cara atau strategi untuk memotivasi pelaku pariwisata? 

5. Upaya apa saja yang paling sering dilakukan untuk memotivasi? 

6. Bagaimana cara atau upaya agar seluruh pelaku usaha pariwisata bergerak 

searah tujuan pemerintah dalam pengembangan pariwisata? 

7. Apakah selama ini pelaku usaha bersaing seara sehat? 

8. Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk menggiatkan seluruh pelaku 

wisata menarik kembali minat wisatawan secara bersinergi? 

Terimakasih  
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Lampiran 3 : 

Foto Wawancara Dengan Informan 
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