BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan
terkait strategi pengembangan obyek wisata air terjun sendang gile di Desa
Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Strategi
trategi pengembangan pariwisata melalui periklanan, Pemerintah Daerah
Kabupaten Lombok Utara melakukan promosi menggunakan media cetak
dan media digital/ elektronik. Hal ini dilakukan dengan tujuan selain
memberikan informasi kepada masyarakat luas
luas juga untuk meningkatkan
angka kunjungan wisatawan ke obyek wisata air terjun sendang gile pasca
terjadi gempa.
2. Strategi pengembangan
engembangan melalui penjualan personal yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
Utara adalah dengan melalui program one
day work, panorama work dan juga melalui festival budaya, yaitu ritual
yang biasanya dilakukan setiap tahun seperti lebaran adat dan maulid adat.
3. Strategi pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten lombok Utara dengan membangun hubungan dengan
masyarakat masyarakat adalah dengan membuat kelompok sadar wisata
(pokdarwis) di Desa Senaru tujuannya untuk membangun kesadaran
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masyarakat terhadap lingkungan pariwisata agar citra dan lingkungan
obyek wisata air terjun sendang gile tetap terjaga dan terlindungi.
4. Pelaksanaan strategi pengembangan melalui pemasaran langsung dapat
disimpulkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melakukan
pemasaran ke kota-kota
kota kota besar yang dimana potensi wisatawannya tinggi,
dan pemasaran langsung masih dilakukan
dilakukan di wilayah dalam nnegeri saja
karena masih terhambat masalah biaya.

5.2. Saran

1. Strategi

Pemerintah

mengembangkan

Daerah

Kabupaten

Lombok

Utara

dalam

obyek wisata air terjun sendang gile di Desa Senaru

selain menggunakan media cetak seperti brosur,majalah, pamflet dll juga
dapat menggunakan Baliho sebagai media promosi.
2. Perlu adanya
danya penambahan anggaran promosi sehingga pemerintah Daerah
khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara
bisa melaksanakan promosi ke luar negeri guna meningkatkan angka
kunjungan ke obyek wisata air terjun sendang gile pasca terjadiny
terjadinya gempa.
3. Perlu adanya kesadaran masayarakat dalam menjaga kebersihan dan
keamanan di sekitar wilayah obyek wisata air terjun sendang gile agar
wisatawan merasa aman dan nyaman dalam berkunjung.
4. Perlunya
nya ditingkatkan dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam
mempromosikan obyek wisata air terjun sendang gile pasca gempa agar
semakin membooming dan terkenal.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN

MANUSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Setiadi, S,pd.,M.ed.
Jenis kelamin : Laki-laki
Laki
Pekerjaan
No
1.

: Kabid Pemasaran
Pertanyaan

strategi Air terjun sendang gile adalah salah satu icon

Bagaimanakah
yang

Hasil Wawancara

dilakukan

oleh

destinasi pegunungan di Lombok Utara jadi

Pemerintah Daerah dalam
pengembangan

obyek

untuk mengembangkannya kami menggunakan

wisata air trjun sendang banyak cara salah satunya dengan terus
Gile pasca gempa di Desa

mempromosikannya apalagi setelah terjadi

Senaru kecamatan bayan
kabupaten Lombok utara?
2.

gempa bumi di tahun 2018 lalu.

Apakah

dalam Iya,,dalam mempromosikan obyek wisata air

mempromosikan

obyek

terjun

sendang

Gile

kami

menggunakan

wisata air terjun sendang
se
Gile

pemerintah

periklanan dalam bentuk media cetak seperti

kabupaten Lombok Utara brosur,pamflet,majalah dan koran dan juga
menggunakan

menggunakan
gunakan

media

digital/elektronik

periklanan? dalam bentuk
tujuannya untuk menjaring wisatawan agar

apa?

lebih banyak lagi yang datang berkunjung ke
air terjun sendang gile.
3.

Apakah

penjualan
dalam Dalam melakukan promosi melalui penj

mempromosikan

obyek

personal kami selaku pemerintah berusaha

wisata air terjun sendang
gile

pemerintah

menampilkan atau menyediakan hal
hal-hal baru

Kabupaten Lombok utara dan unik, cara ini menurut saya cukup bagus
menggunakann

penjualan

karena wisatawan tidak akan merasa bosan dan

personal?
bisa bepotensi untuk mereka dat
datang berkalikali ke satu tempat.
4.

Apakah

dalam Iya..promosi melalui hubungan masyarakat

mempromosikan

obyek

kami lakukan dengan membentuk pokdarwis

wisata air terjun sendang
Gile

pemerintah

(kelompok sadar wisata) di Desa Senaru

kabupaten Lombok Utara tujuannya
melalui

hubungan

masyarakat?

untuk

membangun

kesadaran

masyarakatnya terhadap lingkungan pariwisata

dalam
agar citra dan lingkungan obyek wisata air

bentuk apa?

terjun

sendang

gile

tetap

terjaga

dan

terlindungi.
Apakah

dalam Strategi promosi yang kami lakukan melalui

mempromosikan
osikan

obyek

pemasaran langsung yaitu dengan langsung

wisata air terjun sendang
Gile
Kabupaten

Pemerintah

melakukan promosi atau pemasaran ke tempat
tempat-

ng potensi wisatawannya tinggi
Lombok tempat yang

Utara melakukan melalui

misalnya ke jakarta atau kota
kota-kota besar

pemasaran langsung?
lainnya dengan melakukan pameran atau seni
budaya khas lombok utara sambil menawarkan
berbagai macam destinasi-destinasi
destinasi wisatayang
ada di lombok utara.

Narasumber

: Gina (Anggota kelompok woman guide)

Jenis Kelamin : Perempuan
No
1.

Pertanyaan
Sebagai

pelaku

Hasil Wawacara
wisata Kami selaku pelaku wisata melakukan promosi

apakah anda melakukan
promosi

obyek wisata air terjun sendang gile dengan

melalui
periklanan melalui website, instagram dan

periklanan?

media sosial lainnya untuk menawarkan
berbagai

akomodasi

yang

kami

miliki

tujuannya agar masyarakat mengetahui secara
luas keindahan-keindahan
keindahan obyek wisata air
terjun sendang gile.
2.

Sebagai

pelaku

wisata Kami dalam melakukan penjualan personal

apakah anda melakukan
melaku
promosi

melalui beberapa program misalnya one day

melalui

penjualan personal?

work dan panorama work. One day work ini
seperti mengajak pelanggan atau wisatawan
untuk melihat bagaimana cultur dan budaya
masyarakat
at sekitar misalnya bagaimana cara
menanam padi, memanen padi,berkebun dan
sebagainya karena kan biasanya mereka tahu
makanan tersebut setelah semua makanan itu
tersaji tanpa mengetahui proses pembuatannya,
sedangkan panorama work adalah mengajak

wisatawann melihat keindahan alam seperti naik
gunung dan juga melihat obyek wisata air
terjun sendang gile.
3.

Sebagai

pelaku

wisata Dalam program yang kami miliki yaitu one

apakah anda melakukan
promosi

day work, kami mengajak wisatawan untuk

melalui

hubungan Masyarakat?
Masyaraka

berkeliling di masyarakat sekitar untuk melihat
sekaligus mempelajari aktivitas yang mereka
lakukan sehari-hari
hari entah itu di sawah ataupun
di

rumah

dengan

tujuan

untuk

memperkenalkan produk lokal yang ada di
Desa Senaru sehingga akan semak
semakin banyak
wisatawan yang datang berkunjung

Narasumber : Arie Ardiansyah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Laki
Pekerjaan
No
1.

: Kasi Obyek & daya tarik wisata
Pertanyaan

Hasil Wawancara
dalam Kami melakukan Periklanan dengan media cetak

Apakah

mempromosikan obyek

dan

media

digital/

elektronik

dengan

wisata air terjun sendang
Gile

pemerintah

Lombok INDOSIAR,SCTV dan juga melalui website dan

kabupaten
Utara

menggunakan

periklanan?

Apakah

radio dengan
ngan menampilkan keindahan
keindahan-keindahan

dalam
dari air Terjun Sendang gile pasca gempa

bentuk apa?
2.

bekerjasama melalui Tv Nasional seperti TVRI,

dalam Terkait dengan promosi melalui penjualan

mempromosikan obyek

personal
sonal kami juga melakukan promosi melalui

wisata air terjun sendang
gile
Kabupaten
utara

pemerintah

festival budaya yang diadakan setiap tahunnya

Lombok dengan
menggunakan

memperkenalkan

adat

istiadat

dan

kearifan lokal yang ada. Tujuannya yaitu secara

penjualan personal?
tidak langsung bisa menarik wisatawan untuk
berkunjung kembali ke Desa Senaru pa
pasca terjadi
gempa.
3.

Apakah

dalam Sebenarnya kami dalam melakukan promosi

mempromosikan obyek

melalui hubungan masyarakat sudah membentuk

wisata air terjun sendang
Gile
kabupaten

pemerintah

yang namanya pokdarwis di seluruh wilayah

Lombok yang pariwisata tujuannya agar bisa menjaga dan

Utara melalui hubungan mengelola lingkungan di sekitar obyek wisata
masyarakat?

dalam

air terjun sendang gile

bentuk apa?
4.

Apakahh

dalam Langkah yang sudah kami lakukan Pasca gempa

mempromosikan obyek

Kemarin

yaitu

kami

melaksanakan

Direct

wisata air terjun sendang
Gile
Kabupaten

Pemerintah

osur, majalah, Guide Book dan juga membawa
Lombok brosur,

Utara

melakukan

melalui

pemasaran

langsung

Marketing ke luar daerah dengan membawa

segala macam apa yang menjadi daya tarik
wisata

Dokumentasi Wawancara dengan
dengan Kabid Pemasaran Dinas Kebudayaan Dan
Pariwisata KLU

Dokumentasi Wawancara dengan Kasi Obyek dan Daya Tarik Wisata Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata KLU.

Dokumentasi Wawancara dengan Anggota Kelompok Woman Guide/ Pemandu
Wisata Wanita

Dokumentasi Wawancara dengan Guide di Desa Senaru

Dokumentasi Wawancara dengan Koordinator Penjaga Loket Obyek Wisata Air
Terjun Sendang Gile

