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Ringkasan Eksekutif 
 

 
 Wisata geopark relatif dianggap objek baru wisata karena dikenal sekitar tahun 
2005 melalui pariwisata minat khusus. Pengenalan wisata geopark bermula dari mereka 
yang tertarik pada penelitian geologi. Seiring berkembangnya waktu dan tingginya minat 
masyarakat terhadap taman geologi, wisata geopark semakin menarik dan populer. 
Hingga tahun 2018, Indonesia telah memiliki 4 (empat) kawasan Geopark Global 
(UNESCO, yaitu Gunung Batur, Gunung Sewu, Celetuh-Pelabuhan Ratu dan Rinjani, 
serta 7 (tujuh) kawasan Geopark Nasional, yaitu Kaldera Toba, Marangin Jambi, Belitong, 
Maros-Pangkep, Raja Ampat, Bojonegoro, dan Gunung Tambora. 

Geopark Rinjani yang merupakan salah satu dari Geopark tersebut ditutup setelah 
terjadinya gempa Lombok dan Sumbawa yang terjadi sejak bulan Juli 2018. Hal ini 
berdampak pada kunjungan wisatawan dan pendapatan semua aktor pariwisata di 
Sembalun. Tercatat 39.659 orang wisatwan mancanegara dan 43.120 orang wisatwan 
domestik yang datang ke Sembalun pada tahun 2017. Dengan ditutupnya Gunung Renjani 
pasca gempa menimbulkan dampak ekonomi dan hilangnya mata pencaharian bagi 
penyedia layanan seperti TNGR dan aktor lain mulai dari porter, pemandu, agen trevel, 
TO, jasa transportasi, pemilik warung makan, pemilik homstay, pemilik hotel, pemilik café, 
pengelola rumah adat, pengelola bukit untuk hiking, dan lain-lain. 

Masalah utama dari kehilangan mata pencaharian masyarakat Sembalun pasca 
gempa adalah ditutupnya pendakian renjani, tentu saja hal ini tidak berdiri sendiri. Studi 
rantai nilai/ Value Change Analysis (VCA) dilakukan untuk menemukan rantai nilai dalam 
sektor pariwisata yang ada di Sembalun terutama yang terkait dengan wisata pendakian 
Gunung Rinjani. Data kumpumpulkan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
pengumpulan data mulai dari wawancara, observasi, studi dokumen, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan terhadap 
pendapatan masyarakat yang secara langsung bergerak dalam sektor pariwisata di 
Sembalun. Diestimastikan menunjukkan masyarakat kehilangan lebih dari 400 (empat 
ratus) milyar selama Sembilan bulan (Juli 2018-Agustus 2019). Upaya untuk 
membangkitkan kembali perekonomian masyarakat adalah dengan cara membuka 
pendakian Rinjani. Namun demikian, studi ini menemukan beberapa permasalahan yang 
menjadi tantangan dalam pembukaan pendakian Rinjani yaitu 1) belum ditemukannya 
jalur alternatif untuk melakukan pendakian; 2) belum ditemukannya sumber air bersih dari 
sumber mata air yang tertimbun; 3) Dukungan masyarakat untuk memperbaiki dan 
mengelola dengan baik atraksi wisata yang lain; 4) belum dilakukan re-branding dan 
promosi keberadaan atraksi wisata non-pendakian di sembalun; 5) terjadinya gempa 
susulan pada 17 Maret 2019 dan sesudahnya yang menyebabkan trauma pada wisatawan 
dan warga lokal, hal ini sekaligus dikuatkan masih adanya ketakutan terjadinya longsor. 

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, berikut prioritas dan tahapan 
intervensi untuk memaksimalkan kembali dibukanya Geopark Rinjani, yaitu sebagai 
berikut: 

 
INTERVENSI 1: Merintis jalur pendakian Gunung Rinjani. Karena ini merupakan masalah 
utama dan harus menjadi prioritas pertama. Diperlukan adanya penataan sarana dan 
prasarana Geopark Rinjani pasca gempa seperti merintis jalur alternatif yang dilengkapi 
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juga dengan pengadaan rambu-rambu diantaranya petunjuk jalan/arah, papan himbauan 
dan lain sebagainya yang dianggap penting. Hal lain yang penting dalam pembukaan jalan 
ini adalah membangun strategi mitigasi dan adaptasi bencana khsusunya di kawasan 
(jalur trekking) Rinjai dan sekitarnya, sekaligus adanya Desiminasi Peta Kerawanan 
Bencana kepada semua aktor yang terlibat dalam pendakian di Gunung Rinjani. 

 
INTERVENSI 2: Survey potensi sumber mata air untuk pembangunan sarana air bersih. 
Keberadaan sumber air bersih tidak kalah pentingnya dengan pembukaan jalur pendakian 
di Gunung Rinjani. Sampai saat ini (April 2019) belum teridentifikasi lokasi sumber mata 
air alternatif beserta penyiapan sarana dan prasarana air bersih di Plawangan dan 
sekitarnya. Oleh karena itu survey untuk mendapatkan dan menemukan sumber mata air 
pada jalur pendakian sangat vital untuk segera dilakukan bahkan sekaligus bersamaan 
dengan upaya survey jalur pendakian. 
 
INTERVENSI 3: Pentingnya re-branding Sembalun – Rinjani, paska gempa. 
Ketidakjelasan pembukaan pendakian Gunung Rinjani menyebabkan wisatawan belum 
berani untuk mengunjungi Sembalun. Sebagai alternatif meskipun pendakian belum 
diatasi semua, paling tidak wisatawan dapat mengunjungi atraksi-atraksi wisata lainnya, 
atau paling tidak wisatawan bisa mendaki walaupun hanya sampai beberapa pos yang 
memungkinkan. Dalam hal ini diperlukan launching untuk memperkuat pandangan 
wisatwan bahwa Rinjani sudah aman untuk dapat dikunjungi. Disamping itu melalui media 
sosial dan website resmi misalnya dengan #NTB Bangkin yang lebih banyak lain.  

 
INTERVENSI 4: Promosi wisata non-pendakian pasca gempa. Atraksi wisata lain seperti 
hiking, wisata budaya, dan kebun buah harus dioptimalkan. Promosi wisata non-
pendakian ini tidak harus menunggu dibukanya pendakian Gunung Rinjani, sekaligus 
untuk memastikan dan memberikan pemahaman bagi wisatwan bahwa Rinjani sudah 
aman. Promosi keberadaan atraksi-atraksi ini sudah saatnya mulai di promosikan, 
ditambah lagi dengan sarana akomodasi seperti hotel, café, warung makan, homstay dan 
sarana lainnya yang sudah siap untuk memberikan pelayanan pada wisatawan. 
 
INTERVENSI 5: Penyadaran masyarakat dan pelaku pariwisata. Adanya pandangan 
“sebagian masyarakat” bahwa gempa yang terjadi di Lombok-Sumbawa dan Sembalun 
pada Khususnya disebabkan banyaknya maksiat yang dilakukan oleh wisatawan 
menyebabkan banyak terjadi pengerusakan pada sarana dan prasarana wisata di 
Sembalun. Peran internal dari tokoh agama dan tokoh adat dalam hal ini pada dasarnya 

sangat urgen untuk memberikan edukasi pada masyarakat. 
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1.  Pendahuluan 
 

1.1 Latar Belakang 

 

Gempa bumi yang terjadi pada bulan Juli s/d Agustus tahun 2018 memiliki dampak 

yang sangat luas pada berbagai sektor lainnya mulai dari permukiman, infrastruktur, 

sosial, ekonomi, dan lintas sektoran termasuk sektor pariwisata. Terjadinya 3 (tiga) kali 

gempa yang dirasakan cukup besar yang mengguncang Lombok pada hari Minggu 

tanggal 29 Juli 2018 berkekuatan M=6.4, kemudian hari Minggu tanggal 05 Agustus Tahun 

2018 berkekuatan M=7.0. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) 

mencatat telah terjadi sebanyak 521 kali gempa susulan (after shoch) dengan kekuatan 

yang lebih kecil, dan ini dianggap merupakan hal yang alamiah terjadi setelah terjadinya 

gempa utama (main schock). 

Bencana gempaNusa Tenggara Barat mengakibatkan 564 jiwa meninggal dunia, 

1.584 orang luka-luka, dan 396.032 penduduk mengungsi. Kerusakan prasarana dan 

sarana skala besar seperti: rumah penduduk 188.139 unit, gedung kantor, prasarana 

transportasi darat, prasarana sumber daya air, fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat 

ibadah, hotel, toko dan berbagai fasilitas umum. 

Sektor yang paling terkena dampak dari gempa NTB adalah sektor pendidikan dan 

permukiman.Output kedua sektor tersebut turun masing-masing sebesar 16,79% dan 

14,53% di tahun 2018.Sektor kesehatan juga mengalami penurunan output sebesar 

4.93%.Sektor pariwisata yang merupakan salah satu prioritas pembangunan terkena 

dampak terbesar keempat.Output sektor pariwisata turun hingga 4,89%. 

Gempa bumi di Pulau Lombok dan sebagian Pulau Sumbawa berdampak pada 

penurunan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5%.Menurunnya pertumbuhan 

ekonomi ini diprediksi akan meningkatkan jumlah penganggur sebesar 180.000 orang 

pada tahun 2019. Pengangguran ini diperkirakan berasal dari sektor pariwisata, 

perdagangan, pertanian, dan industri.Selain itu, angka kemiskinan NTB pada bulan Maret 

2018 yang tercatat 14,75% diperkirakan meningkat menjadi 15,88% pada tahun 2019. 

Salah satu sektor yang penting untuk diperhatikan dalam hal ini adalah sektor 

pariwisata yang sebelumnya menjadi bagian dari sektor lain yang memiliki potensi yang 
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tinggi untuk menunjang perekonomian masyarakat yang beberapa tahun belakangan ini 

sudah menggantungkan perekonomiannya pada sektor pariwisata tersebut. Destinasi-

destinasi wisata khususnya di Lombok bagian utara mulai dari Lombok Utara, Lombok 

Tengah utara dan Lombok Timur bagian utara mengalami kelumpuhan yang berakibat 

pada perekonomian masyarakat dan akan memunculkan kemiskinan masal pada 

masyarakat yang memiliki ketergantungan tinggi. 

Pemulihan tentu saja menjadi kata kunci yang harus melibatkan semua pihak untuk 

memperbaiki kondisi ini. Selain destinasi wisata pantai, keberadaan Geopark Rinjani 

meskipun pada awalnya menawarkan kegiatan wisata khusus, bisa jadi menjadi salah 

satu acuan untuk wisatwan kembali lagi ke untuk berwisata ke Lombok. Pembukaan 

kembali Geopark Rinjai menjadi sesuatu yang vital dalam waktu yang cepat. 

Di Lombok Timur, khusnya masyarakat di Kecamatan Sembalun yang sebagian 

besar menggantungkan kehidupannya dalam sektor pariwisata mulai dari guide, porter, 

TO, agen trevel, pemilik warung makan, pemilik cafe, pemilik hotel, ojek, dan semua aktor 

yang terlibat merasakan kelumpuhan ekonomi pasca terjadinya gempa. Mereka sebagian 

besar menggantungkan masadepannya pada satu kata kunci “dibukanya Geopark 

Rinjani”. Tentu saja hal ini tidak mudah, baik untuk memperbaiki jalan pendakian maupun 

mencari jalan alternatif, dan membutuhkan solusi dari semua pihak. Pembukaan 

pendakian di Gunung Rinjani sekaligus akan berdampak pada atraksi wisata lainnya di 

Sembalu mulai dari hiking, wisata budaya, dan wisata kebun buah. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan analisis rantai nilai sub-sektor pariwisata ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk memetakan rantai nilai sub-sektor pariwisata Sembalun-Rinjani. 

2. Menganalisis isu strategis terkait sub-sektor pariwisata Sembalun-Rinjani. 

3. Mengidentifikasi alternatif pemulihan sub-sektor pariwisata Sembalun-Rinjani. 

 

1.3. Metode 

Pendekatan yang digunakan untuk menemukan rantai nilai sektor pariwisata pasca 

gempa Lombok dan Sumbawa dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber 

data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dianalisis dari 
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sumber primer dan sumber skunder. Teknik pengumpulan data sumber primer melalui 

FGD, wawancara dan observasi. Sedangkan sumber skunder dari dokumen-dokumen 

pemerintah, TNGR, dan asosiasi. 

Sumber skunder dari hasil wawancara mendalam didapatkan dari aktor yang terlibat 

baik dalam semua atraksi seperti trekking (guide, porter, TO, dan ojek); layanan makan 

dan minum (restorant, warung makan, cafe); dan akomodasi (hotel, homstay, gesthouse, 

villa, bungalow, dan champing ground). Adapun data skunder yang digunakan seperti: 

data BPS Lombok Timur (Lombok Timur dalam Angka 2018, dan Statistik Kabupaten 

Lombok Timur 2018); Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam 

Gempa Bumi Tahun 2018-2019 Kabupaten Lombok Timur; dokumen TNGR; dokumen 

Dinas Pariwisata Lombok Timur, dan beberapa dokumen hasil penelitian sebelumnya 

seperti laporan penelitian “Dampak Bencana Gempa Terhadap Ekonomi Sektor Pariwisata 

di NTB” yang dilakukan oleh Poltekpar Lombok bekerjasama dengan Kementrian 

Pariwisata Republik Indonesia. 

Penentuan sub-sektor terpilih dilakukan melalui lokakarya yang dilaksanakan pada 5 

Maret 2019 bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Lombok Timur yang dihadiri 

oleh peserta  25 orang. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk menemukan sub-

sektor dan komoditas unggulan yang apabila diintervensi akan dapat memberikan nilai 

ekonomi yang menguntungkan bagi masyarakat pasca gempa. Penentuan sub-sektor dan 

komoditas unggulan tersebut dilakukan melalui perangkingan yang menghasilkan sub-

sektor pariwisata menjadi salah satu yang menarik untuk dikadi dan apabila diinterpensi 

dengan baik akan dapat mengembalikan kerugian ekonomi pada masyarakat pasca 

gempa, khususnya di Lombok Timur bagian Utara. 

Peringkat (perangkingan) dalam penentuan sub-sektor dan komoditas terpilih 

Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 1.1. Peringkat (Rangking) Nilai Sub-Sektor dan Komoditas 

Kabupaten Lombok Timur 

 

Teknik analisis data yang digunakan adalah Value Change Analysis (VCA), yaitu 

menemukan rantai nilai pada berbagai sub-sektor pariwisata di Sembalun yang terdampak 

gempa mulai dari aktor utama seperti guid, porter, TO, dan ojek yang berhubungan 

langsung dengan kegiatan pendakian di Rinjani; aktor dalam beberapa atraksi lainnya 

mulai dari pengelola rumah adat, pengelola perbukitan, pemilik hotel, pemilik homstay, 

warung makan, dan pemilik kebun buah. Disamping itu keberadaan faktor pendukung dan 

faktor lingkungan menjadi bagian dari analisis VCA sektor pariwisata ini. Sedangkan teknik 

keabsahan data yang digunakan mulai dari FGD baik dengan pemerintah dan pelaku 

pariwisata.  

Gambar 1.1 memperlihatkan secara jelas bagaimana rantai nilai sebuah 

komoditas/sektor dipengaruhi oleh banyak faktor dari fungsi pendukung, regulasi, dan 

stakeholder.  Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa untuk melakukan penguatan rantai nilai 

sebuah komoditas diperlukan gambaran menyeluruh mengenai: 
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- kegiatan kunci dan para pelaku utama rantai nilai. 

- hambatan dan peluang yang dihadapi para pelaku utama dalam menciptakan 

nilai tambah 

- Lembaga dan pihak-pihak pendukung pengembangan komoditas 

- alternatif sumber daya yang potensial guna mendukung penciptaan efisiensi 

bagi pelaku usaha yang terlibat dalam rantai nilai suatu komoditas. 

Selain itu, kajian ini juga memperimbangkan bahwa kegiatan dunia usaha selalu 

dipengaruhi oleh:  

- Regulasi dan perundang-undangan umum maupun sektoral;  

- Ketersediaan dan efisiensi pelayanan umum dan pembangunan oleh 

pemerintah; 

- Efektivitas organisasi perusahaan dan asosiasi dunia usaha 

 

 

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran Rantai Nilai dan Iklim Usaha 

 

 Analisis rantai nilai tersebut merupakan alat analisis untuk mendesain intervensi 

(program/kegiatan) guna meningkatkan daya saing komoditas suatu daerah, yang 

dilakukan secara: 
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•  Partisipatif - melibatkan para pelaku yang terkait dalam penciptaan nilai satu 

komoditas sejak dari input hingga tahap konsumsi; 

• Menyeluruh – melihat seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari input hingga ke 

konsumsi akhir; 

• Fokus pada penciptaan solusi-solusi berkelanjutan untuk hambatan-hambatan 

utama di sepanjang rantai nilai. 

 Guna mencapai tujuan di atas, serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam 

proses kajian ini meliputi: 

1. Tahap persiapan, meliputi persiapan dan desk study dan kajian data sekunder;  

2. Pengembangan hipotesis terkait dengan pilihan komoditas, rantai nilai dan 

pengembangan desain studi/kuesioner untuk para pelaku rantai nilai: petani, 

pedagang dan instansi terkait (Pemda, kelompok tani, perbankan, lembaga terkait); 

3. Workshop internal dengan tim UNDP yang terlibat dalam pengumpulan data di 

lapangan dan pertemuan dengan stakeholders terkait guna mendapatkan 

Informasi terkini terkait aktor yang ada dalam rantai nilai komoditas;   

4. Pengumpulan data lapangan dan wawancara mendalam kepada para pelaku rantai 

nilai (daftar responden sebagaimana pada lampiran) 

5. Diskusi terbatas (FGD)  dengan internal tim lapangan untuk melakukan review 

terhadap temuan studi serta menggali masukan bagi perumusan strategi dan area-

area Intervensi potensial; 

6. Presentasi dan diskusi hasil studi dengan stakeholders guna menyetujui aktivitas 

bersama bagi pelaksanaan strategi upgrading rantai nilai 
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2. Gambaran Sektor Pariwisata Sembalun 
 

 

2. 1. Profil Sektor 

 

UNESCO (2004) menjelaskan bahwa geopark adalah sebuah kawasan yang 

didalamnya memiliki keunikan geologi (outstanding geology), yaitu nilai arkeologi, ekologi, 

dan budaya dengan mengikutsertakan masyarakat setempat untuk berperan dalam 

melindungi dan melengkapi fungsi warisan alam (Zakaria, 2018: 65).  

Pengembangan Geopark secara global sudah mulai banyak mendapat perhatian, 

dan didukung oleh berbagai institusi di dunia yang tergabung dalam Global Geopark 

Network (GGN) yang saat ini sudah memiliki anggota 120 (seratus dua puluh) Geopark 

yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) negara di dunia. Zakaria (2018: 65), menjelaskan 

bahwa Indonesia sudah memiliki  14 (empat belas) Geopark Nasional, 2 (dua) diantaranya 

sudah tergabung dalam GGN. Geopark Rinjani meupakan salah satu dari Geopark 

nasional yang setidaknya memiliki 3 (tiga unsur) dalam pengembangan Geopark dunia 

yaitu: keragaman geologi (geodiversity), keragaman hayati (bio-diversity), dan keragaman 

budaya (cultural diversity). Sehingga dalam kawasan ini sedikitnya berlangsung 3 (tiga) 

kegiatan, yaitu konservasi, pendidikan, dan geowisata. 

Geopark Rinjani sebagai geowisata selain menarik wisata minat khusus yang 

memiliki kaitan dengan petualangan (adventure). Wisatawan secara fisik dapat menguras 

tenaga dan ada unsur tantangan yang harus dilakukan, karena pariwisata ini memiliki 

kegiatan seperti treaking, hiking, pendakian gunung, dan lain-lain (Hermawan, 2917: 56). 

Khususnya di Geopark Rinjani, selain dua jenis kegiatan wisata tersebut masih ada 

kegiatan wista lain seperti wisata budaya dan kebun buah. 

 

2.1.1. Konteks Global dan Nasional 

Bagi masyarakat Indonesia, wisata geopark bisa disebut sebagai objek baru wisata 

karena baru dikenal sekitar tahun 2005 melalui pariwisata minat khusus. Pengenalan 

wisata geopark bermula dari mereka yang tertarik pada penelitian geologi. Seiring 
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berkembangnya waktu dan tingginya minat masyarakat terhadap taman geologi, wisata 

geopark semakin menarik dan populer (kwriu.kemdikbud.go.id).  

Tahun 2017 kunjungan wisatawan di kawasan Geopark di Indonesia sebanyak 

5.624.493 wisatwan domestik dan 642.000 wisatawan mancanegara. Wisatawan yang 

datang berkunjung ke kawasan geopark di Indonesia, jumlah peredaran uang mencapai 

sekitar Rp 3,5 Triliun (Detiktravel, 2017). Khusus Wisman terdapat peningkatan jumlah 

dari tahun 2015 dan 2016 dengan kisaran antara 550 ribu orang. Sedangkan tahun 2019 

ditargetkan kontribusi wisman dari wisata geopark sebanyak  1,1 juta atau mencapai 5,5% 

dari target 20 juta kunjungan wisman ((Liputan 6, Juli 2018). 

Hingga tahun 2018, Indonesia telah memiliki 4 (empat) kawasan Geopark Global 

(UNESCO, yaitu Gunung Batur, Gunung Sewu, Celetuh-Pelabuhan Ratu dan Rinjani), 

serta 7 (tujuh) kawasan Geopark Nasional, yaitu Kaldera Toba, Marangin Jambi, Belitong, 

Maros-Pangkep, Raja Ampat, Bojonegoro, dan Gunung Tambora (Kemerntrian Energi dan 

Sumberdaya Mineral Republik Indonesia, 2018). 

 

2.1.2. Konteks Lokal 

Tingkat kunjungan wisatwan mancanegara dan domestik berdasarkan data Taman 

Nasional Gunung Rinjani antara tahun 2017 dan tahun 2018 menunjukkan tren penurunan 

meskipun belum terjadi gempa, perbandingannya dapat dilihat pada tabel 3.1. Pada tahun 

2017 39.659 ribu wisatwan mancanegara, dan 43.120 wisawatan domestik dan lokal 

dengan siklus musim puncak kedatangan wisatwan mulai pada bulan April sampai bulan 

Oktober dengan rata-rata wisatawan mancanegara lebih dari 4 (empat) ribu-an setiap 

bulan. Sedangkan wisatawan domestik mencapai puncaknya pada bulan April dengan 

jumlah 13.692 orang. Sedangkan tahun 2018 sampai bulan Juli sebelum gempa jumlah 

wisatawan mancanegara 19.158 orang, berdasarkan kalender musim puncaknya pada 

bulan April sampai bulan Juli.  
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Tabel 3.1. Jumlah wisatawan mandanegara dan domestik tahun 2017 dan 2018 

NO BULAN  WISMAN WISNU JUMLAH 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 Januari 56 119 1.217 625 1.273 744 

2 Februari 10 11 601 852 611 863 

3 Maret 23 - 528 - 605 - 

4 April 3.188 3.958 3.294 4.848 6.482 8.806 

5 Mei 4.839 5.067 5.085 4.698 9.924 9.765 

6 Juni 4.031 3.825 887 9.229 4.918 13.057 

7 Juli 6.623 5.326 13.692 6.046 20.315 11.372 

8 Agustus 8.852 849 7.253 284 16.105 1.133 

9 Septembe
r 

5.069 0 4.469 0 9.538  

10 Oktober 4.240 0 2.441 0 6.681  

11 November 1.384 0 1.327  2.711  

12 Desember 1.344 0 2.272  3.616  

  39.659 19.158 43.120 26.582 82.779 45.740 

Sumber: Balai Taman Nasional Gunung Rinjani 2017 dan 2018 (diolah). 

 

Sejalan dengan data di atas, gempa bumi yang terjadi pada bulan Juli memiliki 

imbas yang sangat besar terhadap kunjungan wisatawan pada tahun 2018, terlebih lagi 

setelah TNGR ditutup, terdapat pengurangan 46 persen dibandingkan 2017. Dari sisi 

penerimaan dari TNGR menyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 

tahun 2017 sebesar Rp 10 miliar, pada tahun 2018 hanya sebesar Rp 4 miliar 

(Republika.co.id).  

Geopark Nasional Rinjani tidak hanya menawarkan wisata alam saja, faktor budaya 

dan pola kehidupan masyarakat sekitar geopark ini sekaligus menjadi daya tarik tersendiri. 

Dengan usaha tersebut, perekonomian masyarakat sekitar (terutama sebelum gempa) 

dapat terbantu yang melibatkan banyak pihak seperti TNGR, Pemerintah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, Asosiasi Pemandu Wisata, lembaga swadaya masyarakat, kelompok 

pencinta alam dan lain-lain. 
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3.  Dinamika Sektor Pariwisata Sembalun 
 

3. 1 Pasar 

 

Berikut adalah gambaran pasar pariwisata di Sembalun, baik trekking Rinjani 

maupun beberapa destinasi yang ada di wilayah Sembalun (non pendakian). 

 

 

   
Pasar Asia Pasar Eropa dan USA Indonesia 

• Usia : 23 – 40 tahun 

• Negara: Singapura, 
Cina, India, Filipina, 
Korea, Malaysia 

• Durasi kunjungan: 2 -3 
hari 

• Tujuan wisata: 
trekking, hiking dan 
wisata budaya 

• Singapura cendrung 
berkelompok 4 orang 
lebih 

 

• Usia : 19 – 40 tahun 

• Negara: Prancis, 
Belanda, Jerman, 
Inggris, USA 

• Durasi kunjungan: 2-3 
hari 

• Tujuan: trekking, 
hiking, wisata budaya. 

• Cendrung couple 

• Belanda lebih 
cendrung berkelompok 
5 orang lebih 

 

• Usia: 20 – 35 

• Daerah (Lokal, Bali, 
Jawa, Sumatra, 
Sulawesi) 

• Durasi kunjungan 1-3 
hari 

• Tujuan domestik: 
trekking (mayor),  
hiking, wisata budaya, 
dan kebun buah 
(minor) 

• Lokal lebih banyak 
hiking, wisata budaya, 
dan kebun buah 

• Berpasangan dan 
kelompok 

Gambar 3.1. Tipe Touris yang Berkunjung ke Geopark Rinjani 

 
 

3.2 Nilai Rantai Utama 

Terdapat 3 (tiga) kegiatan utama pariwisata di Sembalun Kabupaten Lombok Timur. 

Tiga gegiatan tersebut adalah treaking, hiking, layanan budaya dan wisata kebun buah. 

Setiap kegitan pariwisata tersebut di dalamnya terlibat beberapa aktor yang membentuk 
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rantai nilai pariwisata di Sembalun Lombok Timur. Kegiatan utama dengan setiap aktornya 

dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

 

a. Trekking 

Gunung Rinjani merupakan salah satu geopark dunia yang menawarkan dua pilihan 

bagi wisatawan yaitu pendakian Gunung Rinjani (puncak) dan Danau Segara Anak, atau 

double kunjungan sekaligus. Pendkian secara besar-besaran dilakukan pada bulan Juli 

s/d Agustus (BTNGR 2018). Bagi wisatawan mancanegara dan domestik yang datang ke 

Sembalun hampir dapat dipastikan pada umumnya untuk menikmati pendakian di Gunung 

Rinjani. Setelah gempa sampai April 2019, keruskan yang terjadi di Gunung Rinjani 

menyebabkan lumpuhnya aktivitas pariwisata secara keseluruhan, yang berdampak 

langsung pada putusnya rantai ekonomi semua aktor pariwisata tersebut. 

Penutupan pendakian Gunung Rinjani berdampak langsung pada semua aktor 

utama kegiatan pariwisata di Sembalun. Adapun rantai utama dari kegiatan pariwisata 

yang terdampak langsung pada beberapa aktor yaitu, sebagai berikut: 

 

1) Agen Trevel 

Agen trevel di Sembalun selain memberikan layanandan memperkenalkan jenis atau 

atraksi wisata di Sembalun sekaligus berkontribusi dalam memperkenalkan dan menjadi 

agen dalam perjalanan wisata lainnya di Lombok dan NTB pada umumnya. Di Kecamatan 

Sembalun terdapat 3 (tiga) agen trevel yang bekerjasama dengan agen trevel luar negeri 

yaitu Royal, Muji Treaker dan Dedy Anventure. banyak paket wisata yang ditawarkan oleh 

agen trevel ini, Muji Treaker: Tour and Trevel misalnya menawarkan beberapa paket 

seperti Rinjani Treaking, Hiking and camping,  dan Tour daily Lombok. Untuk Rinjani 

Treaking harganya tergantung waktunya, untuk 2 (dua) hari 1 (satu) malam $ 185-200; 3 

(tiga) hari 2 (dua) malam $ 235-255; dan 4 (empat) hari 3 (tiga) malam $ 318-345. Adapun 

untuk layanan hiking dan camping harga paketnya $ 125. Sedangkan paket Daily Lombok 

mulai dari kegiatan Panorama Work, Bayan Trip, dan Sasak Intrest harga pakternya 

senilai $ 65. 

Penjualan paket trevel dilakukan melalui media online dengan website tersendiri 

seperti www.mujitreaker.co.id. Tujuan utama wisatawan mancanegara pada umumnya 

http://www.mujitreaker.co.id/
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untuk trekking, disamping menikmati beberapa atraksi wisata lainnya sebagai tujuan 

minornya. Beberapa wisatawan mancanegara yang menggunakan jasa beberapa trevel 

tersebut berasal dari dari Asia seperti Singapura (biasanya berkelompok lebih dari 4 

(empat) orang), India, China, dan lain-lain, sedangkan dari Eropa seperti Prancis, 

Belanda, dan Jerman. Kebanyakan para wisatawan mancanegara selain pencinta alam, 

banyak diantaranya termasuk bisnisman, menejer, dan ilmuan. Sedangkan wisatawan 

domestik banyak berasal dari Bali, Jakarta, dan Batam. Selain tujuannya trekking, tidak 

sedikit yang tujuan utamanya hiking. Banyak diantara wisatawan domestik melakukukan 

wisata keluarga sehingga banyak yang sekedar hiking, banyak diantaranya termasuk 

bisnisman. 

Pasca gempa sampai bulan April 2019, aktor yang terlibat sebagai agen trevel pada 

umumnya seperti masyarakat biasa yang menunggu kepastian untuk dibukanya Rinjani. 

Karena sampai saat ini meskipun status Geopark Rinjani belum dibuka sudah ada 

beberapa wisatawan mancanegara yang ingin dipasilitasi, termasuk melalui Mujitreaker 

permintaan pada bulan April sekitar 25 (dua puluh lima) orang. Hal ini tentu merupakan 

daya tarik pasar yang masih tinggi untuk pengembangan wisata di Sembalun pasca 

gempa. 

 

2) Porter 

Porter dan guid merupakan salah satu dari aktor utama yang secara langsung 

menjalankan aktivitas pariwisata khususnya pendakian di TNGR. Jumlah porter yang 

terdaftar dalam asosiasi guide dan porter berjumlah 1.162 orang yang tersebar dari 

beberapa desa. Selain sebagai porter kebanyakan memiliki pekerjaan lain yaitu sebagai 

petani, kecuali porter yang berasal dari Desa Sembalun sebelum terjadinya gempa porter 

merupakan pekerjaan utama. Sebelum terjadinya gempa pada bulan Juli 2018, porter 

merupakan pekerjaan yang cukup menjanjikan, sesuai dengan kesepakatan dengan TO 

dalam satu hari mereka mendapatkan Rp 200.000, belum termasuk tips dari wisatawan 

apabila pelayanan dianggap memuaskan. Rata-rata porter naik gunung 4 (empat) kali 

dalam satu bulan dengan lama perjalanan rata-rata 2 hari satu malam. Setiap satu orang 

porter biasanya melayani 2 orang wisatawan, kecuali apabila pendakinya rombongan 

misalnya 30 orang, jumlah porter yang terlibat dari 17-20 orang. Karena porter harus 
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mampu memberikan pelayanan yang baik maka legalitas dalam bentuk kartu anggota 

sangat penting. Terdapat beberapa persyaratan untuk mendapatkan kartu anggota 

tersebut, yaitu: 1) sehat jasmani dan rohani; 2) memiliki pengalaman mendaki; 3) umur 

minimal 17 tahun; 4) mengikuti pelatihan keporteran seperti memasak, etika pada tamu, 

dampai pada pelatihan berbahasa Inggris yang sederhana. Karena pekerjaan porter 

sebagai pelayan dan penyedia kepentingan wisatawan mulai dari memasak, membawa 

barang, sampai pada penyedia tenda, maka kecakapan dalam hal-hal demikian harus 

dimililiki oleh setiap porter. Setelah terjadi gempa, dengan ditutupnya TNGR pekerjaan 

menjadi porter untuk sementara mati total, secara umum kembali mengerjakan profesi 

lama seperti bertani, buruh tani, buruh bangunan, ojek, bahkan beberapa bekerja ke luar 

negeri. 

3) Guide 

Disamping porter, guid memiliki peranan yang sangat pital dalam proses pendakian. 

Jumlah guid yang terdaftar dalam asosiasi dan memiliki kartu anggota berjumlah 455 

orang. Beberapa persyaratan untuk menjadi anggota guid tidak jauh berbeda dengan 

porter, dengan beberapa persyaratan, yaitu sebagai berikut: 1) sehat jasmani dan rohani; 

2) memiliki pengalaman mendaki; 3) mampu berbahasa asing; 4) memiliki sertifikat 

pelatihan. Berbeda halnya dengan porter, guid rata-rata memiliki usia produktif, antara 20 

sampai 30 tahun, dimana mereka memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dengan 

kualifikasi pendidikan SMA sederajat, mahasiswa, dan sarjana. Hampir sama dengan 

porter, guid memandu wisatawan naik ke Gunung Rinjani antara 4 (empat) sampai 5 (lima) 

kali dalam satu bulan, atau rata-rata satu kali dalam satu minggu dengan durasi waktu 

antara anatara 2 hari 1 malam, dan 3 hari 2 malam, dan hanya sedikit wisatwan yang 

hanya 1 hari 1 malam. Pendapatan guid untuk setiap hari ketika memandu wisatawan 

yang sudah diatur asosiasi dan TO sebanyak Rp 250.000 sampai Pelawangan, kemudian 

tambahan Rp. 200.000 sampai Muncak. 

Kedua pelaku wisata, guide, porter dan track organizer  dengan jumlah yang cukup 

banyak 1.696 orang setelah gempa menjadi pengangguran (kehilangan pekerjaan pada 

sektor pariwisata (Republica.co.id, Maret 2019).  

4) Ojek 
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Aktor lain seperti ojek tidak kalah penting dan secara langsung terlibat dalam proses 

pendakian ke Gunung Rinjani. Persatuan ojek yang melindungi dan sebagai legalisasi 

kelompok di Sembalun bernama “Ojek Pasir Hitam”, mereka yang tidak terdaftar sebagai 

anggota asosiasi ketika ada permintaan untuk mengantar wisatawan harus meminta izin 

pada kelompok tersebut, hal ini sekaligus untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak 

diinginkan dan dapat mengganggu keberadaan ojek, maka legalitas dalam kelompok 

diperlukan. Setiap ojek yang tergabung dalam kelompok secara bergiliran mengantar tamu 

sebanyak 2 sampai 3 kali dalam satu hari. Tarif ojek sudah ditentukan oleh persatuan ojek 

sebesar Rp. 200.000 untuk satu kali antar dari Atas Bawak Nao sampai ke post dua. 

Jumlah tersebut berlaku baik untuk wisatawan mancanegara dan domestik. Setelah 

gempa aktifitas tukang ojek di Sembalun selain lebih banyak kembali sebagai petani, 

buruh tani, dan tukang bangunan, beberapa diantaranya masih menjadi ojek apabila ada 

penumpang, dengan tarif lokal dengan tarif sekitar Rp 15.000-20.000. 

5) Penitipan Motor 

Parkir ojek di Sajang sebelum gempa merupakan jasa akomodasi bagi wisatawan 

lokal dan domestik. Meskipun untuk menuju post dua menggunakan motor, tidak 

diperbolehkan bagi wisatawan. Wisatawan domestik yang menitipkan motor berasal dari 

Bali dan Jawa. Pada bulan-bulan tertentu mulai bulan Juni-Agustus jumlah motor yang 

dititip antara 40 -50 unit, sedangkan bulan-bulan lainnya antara 10 – 20 unit motor. Tarif 

ditentukan pengelola penitipan motor sebesar Rp. 20.000, dalam jangka waktu yang tidak 

ditentukan bisa 2 atau 3 hari. 

6) Rental Mobil 

Jasa transportasi untuk mengangkut wisatawan di Sembalun menggunakan mobil 

pick up dan station. Tarif antar/jemput ke/dari gerbang Senaru Kabupaten Lombok Utara 

sebesar Rp. 250.000 dan antar/jemput ke/dari bandara Rp. 600,000 per trip.Dalam 

seminggu, mobil jalan hampir tiap hari terutama musim ramai pada bulan Juli – Agustus. 

Untuk antar jemput bandara, bisa 2 kali antar/jemput. Pada bulan lain, dalam seminggu 

mobil jalan antara 4 s/d. 5 kali baik ke bandara maupun ke Senaru. Selama menjalankan 

usaha transportasi, nyaris tidak ada kendala. 

Sejak gempa, mobil jarang keluar, bahkan sampai sebulan. Jikapun ada, sekedar 

dipakai oleh tetangga atau keluarga tanpa ditarif, sekedar dibelikan bensin dan ongkos 
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untuk sopir. Tapi ada juga sesekali untuk menjemput TKI di bandara. Untuk bertahan 

hidup, warga menggarap lahan pertanian, menjadi buruh tani bagi yang tidak punya lahan, 

dan ada pula yang berjualan di kios.Sebelum gempa, pendapatan dari kios antara Rp. 2,5 

s/d. 3 juta per hari. Sejak gempa menurun drastic berkisar antara Rp. 300 ribu s/d. 1 juta 

perhari, tapi tidak konstan. 

 

b. Hiking 

Kegiatan Hiking (Hilly walking/camping), dikelola oleh TO yang ada di Sembalun. 

Sebelum gempa, tujuan hiking biasanya ke bukit Pergasingan, Selong, Nanggi, Dandaun, 

Anak Dara. Tapi yang paling populer yaitu Bukit Pergasingan yang dikelola oleh Sembalun 

Community Developement Center (SCDC). Jumlah kunjungan rata-rata tiap minggu 400-

an lebih pada hari biasa, dan pada hari Sabtu-Minggu (malam Minggu) mencapai antara 

750 s/d. 1.500 orang pada musim liburan. Bulan Juli s/d. Agustus dan setelah lebaran 

merupakan puncak kunjungan tiap tahunnya.  

Disamping banyaknya kunjungan wisatwan ke beberapa bukit tersebut, menyimpat 

banyak konflik dan permasalahan sosial mulai dari kecemburuan masyarakat karena yang 

mendapatkan hasil hanya pengelola bukit, dan yang paling banyak dikeluhkan adalah 

keberadaan wisawatan yang tidak menguntungkan bagi masyarakat banyak karena hanya 

membayar karcis dan banyak menghasilkan sampah. 

Pasca gempa, para pengunjung tidak akan diberikan untuk menginap di atas bukit, 

kalau mau menikmati sunrise maka harus menginap di homstay masyarakat yang ada di 

bawah bukit tersebut, sehingga jumlah wisatawan yang banyak sekaligus dapat 

menguntungkan masyarakat sekitar. Disamping itu, akan diberlakukan awik-awik sesuai 

adat dan budaya masyarakat Sembalun bagi para wisatawan. 

 

c. Layanan Budaya 

Rumah adat “Desa Bele’” yang terdiri dari 7 (tujuh) unit rumah merupakan daya tarik 

tersendiri disamping fasilitas lainnya seperti Petilasan Majapahit dalam bentuk Kebun 

Bambu, Batu Delpak, dan Lokok Sangkabir. Rumah tradisional ini dikelola oleh pemuda 

menjadi destinasi wisata sejak tahun 2016. Disamping pengelolaan rumah tradisional, 

para pemuda sekaligus secara bersamaan mengelola Bukit Selong. Disebabkan 
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eksotisme tradisionalnya, tempat ini sudah 8 (delapan) kali dijadikan tempat untuk syuting 

berbagai film dan freeweading. Termasuk film “Perempuan Sasak Terakhir” yang 

melibatkan pemuda sembalun sebagai bagian dari pemeran film, mengambil latar di 

rumah tradisional ini, termasuk juga film tentang Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad 

Zainul Majdi (Mantan Gubernur NTB). 

Adapun tamu yang berkunjung tergantung dari kalender musim. Tarif masuk 

ditentukan sebesar Rp. 5.000 untuk wisatawan lokal dan domestik, Rp. 10.000 untuk 

wisatawan mancanegara sehingga penghasilan rata-rata setiap bulannya antara 

Rp.2.000.000 – Rp. 3.000.000.  Beberapa tahun sebelum gempa, bulan Januari terutama 

pada saat tahun baru paling banyak bahkan bisa mencapai seribu orang pengunjung. 

Selain bulan Januari, puncak wisatawan menuju TNGR pada bulan Juni-Agustus juga 

berpengaruh pada kunjungan wisatawan ke rumah tradisional ini bahkan mencapai 500 

sampai 600 pengunjung setiap bulannya. Pengunjung rumah tradisional hampir 50% 

merupakan wisatawan lokal, 30% domestik, dan sekitar 20% wisatawan asing. Renovasi 

dan rekonstruksi kembali bangunan rumah adat yang rusak parah akan dilakukan oleh 

pemerintah paling lama pada tahun 2020, sedangkan fasilitas lain seperti Musholla dan 

toilet akan dipercepat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3.2. Layanan Wisaya Budaya  di Sekita Gunung Rinjani 

 

Disamping “Bale Beleq”, terdapat Makam Berugaq Reban Bende di Sesa Sembalun 

Bumbung yang menjadi bagian dari destinasi budaya. Meskipun tradisi ngayu-ayu menjadi 
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daya tarik wisata yang diadakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, tetap saja ada 

wisatawan yang mengunjunginya meskipun tidak sebanyak dan seaktif Bale Bele’. 

 

d. Wisata Kebun Buah 

Wisata kebun buah di Sembalun berupa wisata kebun apel dan strawbery. Salah 

satu kebun apel yang paling terkenal di sembalun adalah “Kebun Apel Dalem Petung”. 

Potensi kebun apel menjadi destinasi wisata khususnya bagi wisatawan lokal cukup 

menjanjikan, hal ini dapat diidentifikasi dari jumlah pengunjungnya sampai 100 orang pada 

hari Minggu dengan pendapatan Rp. 2.000.0000 – Rp. 3.000.000. sedangkan hari lainnya 

jumlah pengunjung antara 10-20 orang. Karcis masuk untuk pengunjung Rp. 25 ribu dan 

boleh memetik 2 biji apel. Pada umumnya pengunjung kebun apel adalah anak-anak 

muda dengan cara berpasangan atau punberkelompok. Karena bergantung pada siklus 

musim terutama ketika buah apel sudah matang, pengunjung paling banyak datang pada 

bulan Januari, Februari, dan bulan Agustus, bulan-bulan lainnya ketika apel tidak berbuah 

pengunjung biasanya sepi. Setelah terjadi gempa, tidak ada kendala yang berarti dalam 

pengelolaan kebun apel, hanya saja karena pengunjung tidak ada semenjak terjadi gempa 

sampai bulan Maret 2019 jalan menuju kebun apel tersebut rusak parah dan sulit untuk 

dilalui. 

Selain tiga kegiatan pariwisata tersebut dengan aktor utama yang terlibat di 

dalamnya. Terdapat beberapa aktor lain yang secara langsung menggerakkan sektor 

pariwisata di sekitar Taman Nasional Gunung Rinjani mulai dari penyedia akomodasi 

seperti hotel, homstay, guesthouse, dan champinggroud. Disamping itu penyedia 

makanan dan minuman seperti restorant, rumah makan, dan cafe merupakan aktor utama 

yang tidak kalah penting. Berikut gambaran akomodasi, dan penyedia makanan dan 

minuman sebelum dan setelah gempa: 

 

A. Akomodasi 

Hotel, homestay, gesthouse, merupakan beberapa akomodasi penting bagi 

wisatawan di Sembalun. Setelah terjadinya gempa sampai saat ini (April 2019) semua 

akomodasi ini secara umum belum difungsikan kembali kecuali hotel-hotel tertentu untuk 

kebutuhan pemerintah. Akibat gempa, sektor penginapan sebanyak 90 penginapan 
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(Losmen, Homestay, guesthouse) jika masing-masing unit dikelola dua orang maka 

pengangguran dari sektor penginapan sebanyak 180 orang (Republika.co.id, Maret 2019). 

Berikut gambaran akomodasi yang digunakan oleh wisatawan sebelum dan setelah 

gempa. 

 

a) Hotel 

Jumlah hotel dan Losmen berdasarkan data BPS Kecamatan Sembalun Dalam 

Angka 2018 di Sembalun sebanyak 36 yang tersebar di beberapa desa seperti Sembalun 

Bumbung 6, Sajang 3, Sembalun 25, dan Sembalun Timba Gading 2 buah.    Tingkat 

kerusakan hotel setelah gempa tidak begitu parah. Beberapa hotel seperti Rinjani Hill 

misalnya selalu siap pakai, dan Hotel Agro Villa dan Restorant hanya membutuhkan 

sedikit perbaikan untuk beberapa kamar yang retak ringan. Pemilik hotel beberapa 

beberapa diantaranya merupakan orang Sembalun asli atau Lombok Timur, beberapa 

lainnya developer luar. Terlepas dari status kepemilikan hotel secara umum pekerjanya 

adalah masyarakat Sembalun dan Lombok Timur pada umumnya, sehingga kehilangan 

sumber ekonomi sangat dirasakan masyarakat Sembalun setelah terjadinya gempa.  

Semua hotel dipromosikan melalui onlie baik melalui facebook, twiter, Instagram, 

dan beberapa shope online lainnya seperti treveloka. Untuk pemesanan secara langsung 

juga bisa melalui SMS, telepon, dan WhatApp. Melalui proosi online selain berisi informasi 

sarana dan prasarana sekaligus tarif penginapan. Tidak ada perbedaan tarif antara 

wisatawan domestik dengan mancanegara, tergantung dari kelas kamar yang digunakan. 

Di hotel Agro Villa misalnya, tarif ditentukan kualitas kamar: 1) standar Rp. 525.000; 2) 

tradisional Rp. 500.000; 3) lumbung Rp. 625.000; 4) superior Rp. 675.000; 5) VIV Rp. 

775.000; dan 6) bungalow Rp. 1.200.000. Jumlah tamu setiap harinya antara 35 – 45 

orang. Penghasilan setiap hari anatara Rp. 14.000.000 – Rp. 15.000.000. Sedangkan 

beberapa hotel dengan kualitas kamar yang sama seperti Rinjani Hill Hotel menerapkan 

tarif yang sama yaitu Rp. 500.000 untuk wisatawan mancanegara, dan Rp. 400.000 untuk 

wisatawan domestik. Para wisatawan juga memiliki kecendrungan dalam memilih kamar 

hotel, mancanegara lebih cendrung mencari yang murah sampai sedang, lebih banyak 

wisatawan domestik yang biasanya menginap di bungalaw.Selain menyediakan 
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akomodasi, beberapa hotel juga melayani wisatawan untuk penyediaan jasa lainnya 

seperti guide dan porter untuk mendaki. 

Sebelum gempa, tingkat occupancy hotel-hotel ini mencapai 79% dengan lama 

tingga wisatawan hanya 2 hari. Hal ini dapat dimengerti karena sebagian besar wisatawan 

yang menginap di hotel-hotel di Lombok Timur adalah wisatawan yang hendak mendaki 

ke Gunung Rinjani, dan atau wisatawan domestik yang menghabiskan masa akhir minggu 

di kawasan Gunung Rinjani (Laporan Penelitian TTC NTB Bangkit, 2018: 81). 

 

b) Homestay 

Terdapat 10 unit homestay di Sembalun. Sebelum gempa, selalu ada tamu baik 

yang menginap maupun yang sekadar istirahat sehari di sela jalan-jalan di Sembalun. 

Tamu jenis ini umumnya dari Mataram, Lombok Tengah dan kabupaten lain di Lombok. 

Begitu pula halnya dengan pendaki.Tarif homestay cukup beragam, berkisar antara Rp. 

200 ribu s/d. Rp. 450 ribu per malam. Khusus untuk tamu yang sekadar istirahat dan tidak 

menginap, tarifnya tidak ditentukan. Tapi biasanya membayar seikhlasnya ketika akan 

pulang. Tamu homestay lebih banyak dari kalangan yang datang untuk jalan-jalan ke 

Sembalun, tapi sesekali juga pendaki. Misalnya saja Athila homestay, merupakan 

homestay yang termurah. Homestay yang lain bertarif antara Rp. 350 ribu – 450 ribu per 

malam karena dilengkapi dengan TV dan shower air panas. Rata-rata jumlah tamu 

menginap antara 3 s/d. 5 orang dengan lama menginap yang cukup variatif.Tidak selalu 

ada tamu tiap minggu. Kadang penuh, kadang juga kosong sama sekali selama 1 s/d. 3 

minggu. Pernah ada tamu dari Jerman dan Australia menginap selama 1 bulan penuh, tapi 

dengan tarif Rp. 100 ribu per malam. Tamu mancanegara biasanya berasal dari Malaysia, 

Belanda, Prancis, Jepang, selain yang disebut di atas.Sedangkan tamu domestic biasanya 

berasal dari Jakarta, Bandung, Bali, Malang dan beberapa kabupaten di Lombok. 

Profesinya kebanyakan mahasiswa, dosen, guru, tapi ada juga pelancong. Jenis kelamin 

mayoritas laki-laki dengan perbanding 10;5 orang. Umurnya mayoritas 40 tahun ke bawah. 

Khusus tamu local dari sekitaran Pulau Lombok, rata-rata anak muda.Tingkat hunian 

perbulan antara 7 s/d. 20 malam. Dengan tarif terrendah Rp. 200 ribu/malam, maka 

pendapatan minimum sebulan berkisar antara Rp. 1,4 juta s/d. 4 juta. Sejak gempa pada 

29 Juli 2018 lalu, tidak ada tamu homestay sama sekali. 
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B. Makanan dan Minuman 

Penyedia layanan makanan dan minuman sekaligus merupakan aktor utama dalam 

kegiatan pariwisata di Sembalun. Beberapa penyedia makanan dan minuman tersebut 

seperti rumah makan, restorant, cafe, toko dan kios. 

 

a) Warung Makan 

Warung makan di Kecamatan Sembalun tersebar hampir di semua desa. Adapun 

jumlah warung makan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut: Sembalun Bumbung 1, 

Sembalun Lawang 1, Sajang 6, Bilok Petung 4, Sembalun 4, dan Timba Gading 2 buah 

(Kecamatan Sembalun dalam Angka 2018). Total keseluruhan warung makan yang ada di 

Kecamatan Sembalun berjumlah 18 buah. 

Selain menyediakan makanan, beberapa warung makan sekaligus merupakan cafe 

seperti Balenta Copi di Desa Sembalun, lebih dari itu bahkan pemiliknya membuka jasa 

lain seperti rental tenda. Jumlah tamu, tarif, dan penghasilan setiap rumah makan 

tergantung dari kualitas tempat dan makanan yang ditawarkan. Baik wisatawan 

mancanegara seperti Singapura (paling sering), domestik, dan lokal banyak yang memilih 

warung makan selain restorant. Tarif warung makan ditentukan sendiri oleh pemilik, 

misalnya Balenta Kopi, untuk nasi antara Rp. 15.000 – Rp. 30.000, harga sama baik untuk 

wisatawan mancanegara, domestik, dan lokal. Untuk siklus musim pengunjung paling 

ramai pada bulan Agustus sekitar 50 – 60 orang, sedangkan pada bulan lain berkisar 

antara 20-an pengunjung. penghasilan setiap hari rata-rata Rp. 500.000 pada hari biasa, 

sedangkan pada bulan Agustus dan pasca Lebaran Idul Fitri pendapatan antara Rp. 

3.000.000 – Rp. 4.000.000. Contoh lain, Warung Makan Anjani di Sajang yang dibuka 

sejak tahun 2011 banyak mendapatkan keuntungan dari kegiatan pariwisata sebelum 

terjadinya gempa. Untuk tarif diberlakukan berbeda antara wisatawan mancanegara, 

domestik dan lokal. Satu porsi (piring) untuk wisatawan mancanegara Rp. 20.000, 

sedangkan domestik Rp. 10.000. Pendapatan setiap hari antara Rp. 200.000 – Rp. 

300.000. 

Pasca gempa beberapa warung makan yang kerusakannya tidak parah membuka 

kembali usahanya, beberapa diantaranya seperti warung makan Balenta Kopi sedang 
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memperbaiki tempat untuk dibuka kembali, sedangkan warung lain seperti Warung Makan 

Anjai masih tetap membuka usaha di tempat lain berupa sembako, karena Rinjani belum 

dibuka sehingga warung makan belum dibuka lagi. 

 

b) Cafe 

Salah satu penyedia makanan dan minuman yang selalu ramai dikunjungi 

wisatawan di Sembalun baik local, domestic dan mancanegara adalah café. Umumnya 

café di Sembalun menyediakan kopi khas Sembalun, tapi ada juga yang mixed dengan 

layanan lain seperti warung, outdoor equipment rental seperti “Balenta Café”, ada juga 

yang dikombinasi dengan camping ground dan ekowisata (tour) kopi seperti “Kopikey” dan 

“Rumah Kopi Sembalun – Baraca Nusantara”.  

Balenta Café yang dimulai sejak sekitar 5 tahun lalu itu paling ramai dikunjungi pada 

hari Jumat – Minggu. Sebelum gempa, rata-rata pendapatan mencapai Rp. 10 juta s/d. 15 

juta net per bulan pada April s/d. Desember. Pada hari kerja, café ini lebih banyak 

diramaikan oleh ASN. Mereka mayoritas orang tua. Sedangkan pada saat weekend ada 

wisatawan local yang didominasi oleh anak muda. Tamu mancanegara hanya sekitar 

40%. Dari sekitar 100 orang tamu yang mampir di café, 5 – 6 orang diantaranya 

perempuan. Sejak dibuka, café yang memiliki 4 (empat) orang karyawan/wati ini, 

mengalami lonjakan jumlah tamu dari tahun ke tahun. Puncaknya terjadi pada bulan Juli-

Agustus.Segmen tamu yang mampir ke café ini bukan pendaki. Tapi buka atau tutupnya 

jalur pendakian sangat berpengaruh pada jumlah kunjungan ke Sembalun dan selanjutnya 

mempengaruhi  jumlah tamu yang mampir belanja di café ini, meski perbedaan jumlah 

tamu antara hari libur dan hari kerja tidak terlalu mencolok. Tamu pendaki biasanya 

mampir untuk beli souvenir. Selain itu, kadang ada juga track organizer (TO) yang 

menyewa perlengkapan (outdoor equipment).  

Lain halnya dengan Kopikey dan Rumah Kopi Sembalun yang memiliki misi utama 

edukasi, yang datang ngopi itu sambil belajar. Rumah Kopi menyediakan alat dan bahan, 

kopi dibuat sendiri oleh tamu.Selain itu, layanan yang disediakan juga backpacker 

homestay, tour kopi, kursus life skill, tentang sampah, dengan mendatangkan relawan dari 

luar. Pada high season, paket untuk tour kopi selama 4 hari 3 malam sebesar Rp. 8 
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juta/orang.Paket ini dibuka sekali setahun berdasarkan musim kopi dengan aktifitas mulai 

dari budidaya, panen sampai dengan cupping. 

 

3.3 Peta Sektor 

Peta rantai nilai sub-sektor pariwisata Rinjani di Sembalun Kabupaten Lombok Timur 

disajikan pada gambar berikut: 

 
Gambar 3.3. Rantai Nilai Pariwisata di Sekitar Gunung Rinjani 

 

 

3.4 Fungsi/dan Jasa Pendukung 

Jasa pendukung yang secara langsung berperan penting dalam kegiatan wisata 

Geopark di Sembalun adalah TNGR. Disamping itu keterlibatan Dinas Pariwisata Lombok 

Timur, Provensi, Kecamatan, dan Desa tidak bisa dikesampingkan. Selain itu beberapa 

lembaga internasional dan LSM memberikan kontribusi dalam kegitan pariwisata di 

Geopark Rinjani. TNGR bekerjasama dengan Dinas Pariwisata baik yang ada di provensi 
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maupun kabupaten, misalnya dalam bentuk pelatihan baik bagi porter, guid, dan 

perhotelan. Pemerintah desa juga banyak terlibat dalam pengembangan destinasi 

pariwisata di Sembalun, misalnya Pemerintah Desa Sembalun Lawang banyak 

berkontribusi dalam pembuatan sarana dan prasarana destinasi wisata rumah tradisional 

Bale Beleq. Beberapa organisasi Internasional yang dibuat khusus untuk pengembangan 

Geopark Rinjani seperti Rinjani Treaking Management Bold (RTMB) dari New Zaeland 

juga banyak berkontribusi dalam pelatihan Guid dan Porter. 

Adapun bentuk dukungan lain setelah gempa khususnya untuk persiapan 

pembukaan Geopark Rinjani dilakukan survey jalan dan untuk mengetahui kondisi jalur 

pendakian dan sarana prasarana pasca gempa. Survey dilaksanakan pada tahun 2018 

sebanyak 2 (dua tahap) yang diaksanakan pada tanggal 03 s.d 05 Oktober 2018 di jalur 

pendakian Senaru, jalur pendakian Sembalun, dan jalur pendakian budaya Torean. Tahap 

2 (dua) dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 17 Oktober 2018 di jalur pendakian Aik Berik, 

jalur pendakian Timbanuh, dan jalur pendakian Sembalun (jalur lama) (BTNGR, 2018). 

Sedangkan tahun 2019 diadakan tanggal 17 Maret 2019 bersamaan dengan gempa 

M=5.2 dan M=5.8 yang kembali mengguncang Lombok, dan sampai saat ini (Januari 

2019) belum ada informasi berkaitan dengan pembukaan kembali pendakian Rinjani. 

Sebagai bagian dari pengembangan Sembalun sebagai Destinasi Wisata, Dispar 

pada tahun 2020 berencana untuk membangun dan mengadakan sarana-sarana ibadah 

pada setiap titik-titik pariwisata, hal ini sekaligus untuk menjawab keresahan sebagian 

masyarakat. Disamping itu sebagai langkah maju, dispar akan melatih pelaku wisata untu 

memperkenalkan wisata kuliner pada setiap objek wisata tersebut.  

 

3.5 Lingkungan yang Mendukung 

Berbagai factor enabling environment dalam pengembangan sub-sektor pariwisata 

di Sembalun baik terkait langsung dengan pendakian Rinjani maupun non pendakian 

dengan beragam destinasi yang ada di wilayah Sembalun, antara lain: 

1) BTNGR telah melakukan 3 kali survey jalur. 

2) Di jalur Sembalun telah ada peta kerawanan bencana berdasarkan struktur 

tanah, struktur batuan di bawahnya, termasuk kemiringan lahan yang 

menginformasikan lokasi yang rawan longsor atau aman untuk dilalui pendaki. 
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3) Status Geopark Rinjani berkonsekuensi pada pembenahan tata kelola. 

Dokumen proposal Geopark Rinjani menjelaskan berbagai aspek tentang 

Rinjani. Selain tentang geologi, terkait tata kelola juga cukup memadai. 

4) PVMBG telah menyusun hasil evaluasi terkait jalur pendakian Rinjani. 

5) Kementerian Pariwisata menetapkan kawasan TNGR dan sekitarnya sebagai 

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang ditindaklanjuti dengan 

penetapannya sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN).  

6) Inpres No. 5/2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, 

Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan Wilayah Terdampak di 

Provinsi NTB lainnya, ditindaklanjuti dengan SK Menpar tentang Tim Kerja 

Pemulihan Destinasi dan Promosi Pariwisata Pasca Gempa Lombok - 

#NTBBangkit – Kemenpar alokasikan Rp.20 miliar, per September 2018, untuk 

pemulihan trauma, infrastruktur destinasi, promosi dan pemasaran dengan 

memperhatikan prinsip 3A (atraksi, amenitas, aksesibilitas).  

7) Pada rapat koordinasi pemulihan pariwisata NTB, Oktober 2018, Pemkab 

Lombok Timur menyampaikan rencana pembangunan dan rehabilitasi destinasi 

pariwisata, diantaranya menawarkan investasi pembangunan kereta gantung di 

Pusuk Sembalun, Rehabilitasi hutan wisata Lemor, pasar tenun Pringgasela, 

pusat Islam (Islamic Center) di Desa Tete Batu 

8) Rakernas Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO) pada April 2019 di 

Senggigi – Lombok, mendorong upaya promosi pariwisata Lombok paska 

gempa. 

9) Maskapai afiliasi AirAsia di Indonesia berencana menempatkan dua pesawat 

Airbus A320 di Lombok, dan menambah frekuensi penerbangan Kuala Lumpur-

Lombok menjadi dua kali sehari, 

10) Pada 2018, Kementan mencanangkan Sembalun sebagai penyangga nasional 

benih bawang putih. Per Juli 2018, luas tanam mencapai 10.000 ha di beberapa 

kecamatan, 4.000 ha diantaranya di Sembalun. 

11) Aplikasi ‘Info BMKG’ menyajikan informasi lengkap tentang gempa bumi, iklim, 

cuaca, cuaca maritim, cuaca bandara, titik panas, dan kualitas udara. 
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12) Pemerintah daerah, atas dukungan pemerintah pusat, telah cukup gencar 

mewanakan bahwa destinasi wisata Sembalun sudah aman dikunjungi selain 

pendakian Rinjani. Ini dapat disimak di berbagai media online. 
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4. Analisis Rantai Nilai 
 

4.1 Masalah di Fungsi Utama Rantai Nilai dan Penyebab Mendasar 

Masalah utama dan yang paling mendasar pariwisata di Kecamatan sembalun 

pasca gempa adalah hilangnya mata mata pencaharian utama masyarakat dari sub-sektor 

pariwisata. Hal ini secara garis besar disebabkan oleh dua hal: 1) penutupan kawasan 

Geopark Rinjani dengan waktu pembukaan yang sampai saat ini (April 2019) belum 

ditentukan. Kedua, meskipun terdapat atraksi wisata lain seperti layanan budaya, hiking, 

dan wisata kebun buah tetap bergantung pada masalah mendasar yang pertama. Kedua 

masalah mendasar tersebut disebabkan beberapa akar atau turunan masalah lainnya 

yang secara mendasar menjadi kompleksitas permasalahan dalam sektor pariwisata di 

Kecambatan Sembalun. 

 

4.1.1 Masalah-Masalah yang Mempengaruhi Sub-Sektor Pariwisata 

Akar masalah atau masalah turunan dari dua masalah utama pada bagian 4.1 yang 

mempengaruhi sub-sektor pariwisata dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 4.1. Analisis Pohon Masalah pengembangan Pariwisata Simbalun 
 

Keberdaan jalur pendakian Rinjani yang sampai saat ini masih ditutup jelas 

merupakan masalah utama pada sektor pariwisata, hal ini pun disebabkan beberapa 

masalah yang saling berkaitan, diantaranya: 

1) Terjadinya kerusakan jalur pendakian di 14 titik, tiga diantaranya rusak berat 

termasuk di Pelawangan dan jalur menuju Puncak. Sebagai alternatif, sudah 

coba dibuat rintisan jalur, hanya saja belum memadai, salah satunya 

disebabkan adanya gempa susulan yang terjadi pada tanggal 17 Maret 2019.  

2) Implikasi dari gempa menyebabkan 2 (dua) mata air utama di Pelawangan 

hilang tertutup longsor lereng menuju puncak. Keberadaan sumber air ini sangat 

vital bagi wisatawan yang akan mendaki ke puncak maupun ke Segara Anak, 

dan sampai saat ini belum ada alternatif atau solusi terkait suplay air bersih di 

Pelawangan, sehingga permasalahan kedua ini tidak kalah mendasar dari 

permasalahan jalur ke puncak. 
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Pengunjung wisata ke Sembalun yang sampai bulan April masih sepi meskipun 

terdapat beberapa atraksi lain yang masih dapat dinikmati seperti wisata budaya, treaking, 

dan wisata kebun buah secara langsung berkaitan dengan masalah pertama yaitu belum 

dibukanya pendakian Rinjani. Disamping itu, terdapat beberapa masalah mendasar yang 

tidak kalah penting untuk dianalisis, yaitu sebagai berikut: 

1) Adanya anggapan/imej bahwa Sembalun belum aman untuk dikunjungi pasca 

gempa. Keberadaan gempa susulan yang sering terjadi meskipun dengan 

magnetudo kecil dan terjadinya gempa dengan kekuatan M=5.2 dan M=5.8 

pada bulan Maret semakin menguatkan imej masyarakat. Dalam konteks ini 

juga belum ada strategi mitigasi dan adaptasi bencana bagi wisatawan sehingga 

imej takut tersebut terus ada, dan hal lain yang belum dilkukan adalah re-

branding pada atraksi lain yang mungkin dapat dikunjungi wisatawan selain 

Rinjani. 

2) Kerap terjadi longsor di beberapa titik di Sembalun, hal ini disebabkan tanah 

dan bebatuan di bukit yang dapat menjadi atraksi lain misalnya untuk hiking dan 

camping memiliki masalah yang sama setelah gempa. Hal ini tidak lepas dari 

semakin berkurangnya vegetasi di kawasan lereng perbukitan yang semakin 

banyak dialih fungsikan sebagai lahan pertanian dan pemukiman. 

3) Infrastruktur untuk destinasi hiking/hilly camping dirusak oleh oknum warga. 

Pengerusakan ini disebabkan adanya pemahaman pada oknum tertentu pasca 

gempa yang menganggap bahwa terjadinya gempa di Lombok dan Sumbaya 

adalah akibat dari maksiat yang dilakukan oleh wisatawan. Keyakinan ini pun 

sering disampaikan oleh oknum tokok agama tertentu baik dalam hotbah jum’at 

maupun pada saat pengajian umum lainnya sehingga masyarakat tidak sedikit 

yang mempercayai hal tersebut. Keyakinan tersebut berbanding terbalik dengan 

keyakinan tokok adat yang mempercayainya sebagai siklus alam yang akan 

terus berulang dalam kurun waktu 200 tahun. Dialog untuk merubah pandangan 

masyarakat ini mulai dari unsur pemerintah, tokoh agama, dan adat belum 

dilakukan secara maksimal. 

4) Kurang maksimalnya pengelolaan fungsi wisata non pendakian pasca gempa. 

Termasuk juga masih kurangnya re-branding dan promosi atraksi lain 
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menyababkan masih sepinya wisatawan yang berkunjung ke Sembalun dalam 9 

(sembilan) bulan terakhir. 

 

4.1.2 Masalah yang dihadapi Sektor Pariwisata Melalui Aktor Lain 

Salah satu masalah penting yang dirasakan perlu mendapatkan perhatian tersendiri 

dari aktor lain setelah gempa adalah “pengerusakan” beberapa sarana dan prasarana 

wisata di beberapa atraksi wisata di Sembalun. Peristiwa ini merupakan buntut perbedaan 

pandangan tentang pengelolaan desa wisata Sembalun Lawang, sebelum gempa. 

Pemerintah Desa memutuskan untuk tetap membuka desa wisata dengan catatan akan 

dikelola oleh pihak yang ahli di bidang pariwisata, termasuk meminta pengunjung untuk 

sholat dan beribadah ketika adzan tiba. Tapi gempa kembali terjadi pada Maret 2019, dan 

memicu beberapa warga yang “mengaku” agamawan mengajak warga melakukan 

pengrusakan fasilitas berupa gerbang “Selamat Datang”, spot selfie di areal Bale Beleq 

dan Bukit Selong, serta infrastruktur Bukit Pergasingan, sehari setelah gempa. Apabila 

pihak-pihak tersebut tidak diberikan edukasi dan pemahaman, akan dapat memberikan 

pengaruh negatif pada usaha promosi wisata non-pendakian di Sembalun. 

Pengerusakan beberasa sarana pariwisata ini tidak berdiri sendiri, kecemburuan 

sosial dari aktivitas wisata yang dijalankan di beberapa bukit dengan hasil yang hanya 

didapatkan oleh pengelola menyebabkan masyarakat kebanyakan yang tidak 

mendapatkan apa pun merasa dirugikan, terlebih lagi mereka hanya merasa mendapatkan 

sampah dari kegiatan pendakian bukit tersebut. 

 

4.2 Kelemahan di Lingkungan yang Mendukung 

Setelah terjadinya gempa beberapa hal yang berkaitan dengan lingkungan 

pendukung sekaligus berimbas pada belum ditentukannya pembukaan pendakian Gunung 

Rinjani. Terjadinya longsor di sekitar bukit menuju sembalun atau di beberapa bukit 

lainnya menyababkan wisatwan masih takut untuk mengunjungi Sembalun. Disamping itu, 

jalan yang rusak dan saat ini masih dalam proses perbaikan menjadi kendala lainnya. 

Tentu saja dalam hal ini adanya gempa susulan pada tanggal 17 Maret menyebabkan 

wisatwan takut dengan adanya longsor meskipun hanya bertujuan untuk mengunjungi 

atraksi wisata lain di Sembalun. 
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4.3 Cross cuttingissues (Gender dan Lingkungan) 

Peran laki-laki dan perempuan dalam sektor utama pariwisata di lingkungan 

Geopark Rinjani khususnya di Sembalun dapat dianalisis sesuai dengan ruang lingkup 

pekerjaan yang digeluti dalam sektor pariwisata. Khusus guide, porter, ojek, juru parkir 

ojek, agen trevel lokal 100% dikerjakan oleh laki-laki. Sedangkan Homstay, hotel, cafe, 

restorant dan rumah makan, lebih banyak melibatkan perempuan.  

Sedangkan kasus lingkungan yang sering menjadi keluhan wisatawan khsusunya 

ketika mendaki ke Gunung Rinjani adalah keberadaan sampah yang sulit diatasi, sering 

kali wisatawan domestik dan lokal yang suka membuang sampah di sembarangan tempat, 

sedangkan wisatawan mancanegara lebih banyak proaktif dan selalu memberikan saran 

baik pada porter maupun gaid untuk selalu menjaga kebersihan Gunung Rinjani. Tentu 

saja hal ini disebabkan belum adanya peraturan dan pemeriksaan barang bawaan yang 

menungkinkan akan menghasilkan sampah, dan belum ada pengecekan sampah dari 

barang yang dibawa sesuai dengan ketika mendaki. 
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5. Strategi Perubahan 
  

5.1. Potensi Pasar 

Sebagai salah satu Geopark nasional, Rinjani memiliki potensi pasar yang sangat 

menjanjikan baik untuk pendapatan daerah dan masyarakat khususnya yang berada di 

sekitar Geopark Rinjani seperti Sembalun. Potensi Rinjani dapat dilihat dari pendapatan 

pemerintah dan aktor yang terlibat dalam sektor pariwisata di Sembalun sebelum 

terjadinya gempa pada tahun 2017 s/d bulan Juli 2018. Intervensi pada masalah utama 

dan masalah pada subsektor dengan sendirinya akan mengembalikan potensi pasar yang 

sudah ada. Potensi kebangkitan pasar pariwisata di Sembalun dalam beberapa bulan 

terakhir dengan adanya permintaan dari wisatawan mancanegara pada beberapa agen 

trevel lokal bagian dari potensi pasar yang besar apabila geopark Rinjani dapat dibuka 

lagi. 

Merujuk pada segmen pasar pada 3.2.1, potensi pasar untuk dikunjungi wisatawan 

sangatlah besar, salah satunya terbukti dari adanya permintaan wisatawan mancanegara 

sekitar 25 orang pada agen trevel Mujitreaker untuk segera mungkin pada bulan April bisa 

berkunjung ke Sembalun. Hanya saja karena kondisi belum memungkinkan dan terjadinya 

gempa susulan pada 17 Maret 2019 pihak agen trevel belum berani mengambil resiko, 

terlebih lagi Geopark Rinjani belum ada kejelasan kapan akan dibuka secara resmi. 

Artinya bahwa segmen pasar mancanegara seperti dari Asia (Singapura, India, China, 

Malaysia, Thailand), Eraopa (Jerman, Inggris, Prancis, dan Belanda), USA, dan lain-lain, 

serta wisatawan domestik berpotensi kembali akan meramaikan keberadaan pariwisata 

Sembalun ketika nantinya Geopark Rinjani sudah dibuka kembali. 
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Tabel 4.1 Perkiraan Potensi pendapatan pelaku pariwisata Sembalun 

 dalam satu tahun pasca gempa 

Deskripsi Pendapatan Sebelum 
Gempa 

Potensi Pendapatan 
Pasca Gempa 

Aktor Utama   

TNGR Rp. 81.493.350.000 Rp. 81.493.350.000 

Guide Rp. 20.025.000.000 Rp. 20.025.000.000 

Porter Rp.25.099.200.000 Rp.25.099.200.000 

Ojek Rp. 720.000.000 Rp. 720.000.00 

Pengelola Rumah Adat Rp.54.000.000 Rp.54.000.000 

Pengelola layanan Hiking Rp. 1.929.000.000 1.929.000.000 

Akomodasi   

Hotel Rp.32.400.000.000 Rp.32.400.000.000 

Homestay Rp.180.000.000 Rp.180.000.000 

Penitipan motor Rp.28.800.000 Rp.28.800.000 

Makan dan Minum   

Warung makan Rp.3.240.000.000 Rp.3.240.000.000 

   

Total Rp. 281.906.750.000 Rp. 281.906.750.000 

 

 

5.2 Visi Perubahan 

Berdasarkan hasil analisis yang dapat dilihat pada phon masalah (4.1.1), adapun visi 

perubahan dalam memaksimalkan kembali sektor pariwisata di Sembalun dapat dilakukan 

melalui beberapa kebijakan: 

Fungsi Utama: Termasuk dalam fungsi utama yang paling penting adalah 

pembukaan jalan pendakian; survey keberadaan dan membangun sarana pengadaan air 

bersih di kawasan pendakian; re-brending keberadaan Geopark Rinjani pasca gempas; 

dan memberikan pemahaman dan edukasi pada masyarakat Sembalun baik untuk 

menjaga dan memelihara sarana dan prasarana wisata. 

Fungsi Pendukung:kesiapan masyarakat terutama pelaku pariwisata mulai dari 

guide, porter, TO, agen trevel, ojek, penyedia akomodasi, penyedia makanan dan 

munuman merupakan syarakat penting lainnya untuk membangkitkan kembali pariwisata 

di Sembalun. Keberadaan aktor utama ini dalam mendukung perubahan tersebut pada 

dasarnya tinggal menunggu regulasi dibukanya pendakian Rinjani. 

Fungsi Regulasi:kebijakan penyedia layanan seperti Dispar, TNGR dan lain-nya 

dalam waktu dekat harus mencari alternatif baik untuk menemukan jalan pendakian, 
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menemukan dan membangun penyediaan sarana air bersih, melakukan re-branding dan 

promosi serta secara bersama-sama memberikan edukasi pada masyarakat. 
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5.3 Logika Perubahan Visi Sektor Pariwisata Sembalun 

 

(1) Masalah/gejala (2) Underlying caused (3) (4) Fungsi 
Pendukung/aturan 

(5) Kelemahan (6)Intervensi (7)Penyedian 
Layanan/Leading 
Sector 

Jalur pendakian Rinjani tutup, belum ada kejelasan waktu dibuka kembali 

Why – 1 

• Terjadi kerusakan 
jalur di 14 titik, 3 
diantaranya rusak 
berat termasuk 
Plawangan dan 
jalur ke puncak 
o Masih terjadi 

gempa hingga 
Maret 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Why – 2 

• 2 sumber mata air 
utama yaitu mata  
air Plawangan dan 
Sambor tertutup 
longsoran lereng 
menuju puncak 
yang sebagian 
besar rusak. 
Kondisi ini 
diperparah lagi 

 
o Jalur rintisan yang 

telah coba dibuat 
belum memadai 

o Belum ada strategi 
mitigasi dan 
adaptasi dalam 
aktifias pendakian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Belum ada alternatif 
solusi terkait supply 
air bersih di 
Plawangan 

 

o BTNGR telah melakukan 
3 kali survey jalur. 

o Di jalur Sembalun telah 
ada peta kerawanan 
bencana berdasarkan 
struktur tanah, struktur 
batuan di bawahnya, 
termasuk kemiringan 
lahan yang 
menginformasikan lokasi 
yang rawan longsor atau 
aman untuk dilalui 
pendaki. 

o Status Geopark Rinjani 
berkonsekuensi pada 
pembenahan tata kelola. 
Dokumen proposal 
Geopark Rinjani 
menjelaskan berbagai 
aspek tentang Rinjani. 
Selain tentang geologi, 
terkait tata kelola juga 
cukup memadai. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
o Belum ada rambu di 

sepanjang jalur 
pendakian yang 
mengarahkan pendaki 
untuk tetap berada di 
titik-titik yang aman 

o Peta kerawanan 
bencana belum 
didesiminasi khususnya 
kepada aktor langsung 
pendakian Rinjani 

o Status Geopark masih 
dipandang sebagai 
“beban kerja tambahan” 
bagi birokrasi, tapi di sisi 
lain berharap status ini 
akan mendongkrak 
provisi dari Rinjani. 

o Secara lebih spesifik, 
belum ada tindakan 
untuk mengatasi kondisi 
Rinjani paska gempa 
dari Lembaga Pengelola 
Geopark Rinjani, 
terutama upaya mitigasi 
dan adaptasi bencana 
geologi yang dapat 
timbul sewaktu-waktu. 
 
 

o Belum ada identifikasi 
lokasi sumber mata 
airalternatif beserta 
penyiapan sarana dan 

 
o Penataan kembali 

sarana prasarana 
minimum Geopark 
Rinjani, termasuk 
merintis jalur 
pendakian. 
 

o Pengadaan rambu; 
penunjuk arah, papan 
himbauan, dll. 

o Membangun strategi 
mitigasi dan adaptasi 
bencana khususnya di 
kawasan (jalur 
trekking) Rinjani dan 
sekitarnya.  

o Desiminasi Peta 
Kerawanan Bencana 
kepada aktor langsung 
pendakian Rinjani dan 
pendaki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
o Survey potensi sumber 

mata air dengan 
melibatkan pihak 
kompeten 

o Pembangunan sarana 

 
o Badan 

pengelola 
Geopark 
Rinjani, Balai 
TNGR, 
Basarnas, TNI, 
POLRI, 
PemProv NTB, 
Kemenpar, 
Dinas 
Pariwisata 
propinsi dan 
kabupaten, 
PVMBG. 

o Balai TNGR, 
Geopark. 

o Balai TNGR, 
Geopark. 

o Balai TNGR, 
Geopark, 
PVMBG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
o Balai TNGR, 

Geopark, 
PVMBG,Basar
nas, TNI, 
POLRI. 
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(1) Masalah/gejala (2) Underlying caused (3) (4) Fungsi 
Pendukung/aturan 

(5) Kelemahan (6)Intervensi (7)Penyedian 
Layanan/Leading 
Sector 

oleh gempa yang 
masih terjadi 
hingga Maret 
2019 

o PVMBG telah menyusun 
hasil evaluasi terkait jalur 
pendakian Rinjani. 

prasarana air bersih di 
Plawangan dan 
sekitarnya. 

 

air bersih  
o Balai TNGR, 

Geopark 

Sembalun sepi pengunjung sejak gempa berkepanjangan 

Why – 1 
 

• Imej bahwa 
Sembalun belum 
aman dikunjungi, 
karena masih 
terjadi gempa 
hingga Maret 
2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

o Belum ada re-
branding Sembalun 
– Rinjani, paska 
gempa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
o Kementerian Pariwisata 

menetapkan kawasan 
TNGR dan sekitarnya 
sebagai Kawasan 
Strategis Pariwisata 
Nasional (KSPN) yang 
ditindaklanjuti dengan 
penetapannya sebagai 
Kawasan 
Pengembangan 
Pariwisata Nasional 
(KPPN).  

o Inpres No. 5/2018 
tentang Percepatan 
Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi 
Pascabencana Gempa 
Bumi di Kabupaten 
Lombok Barat, Lombok 
Utara, Lombok Tengah, 
Lombok Timur, Kota 
Mataram, dan Wilayah 
Terdampak di Provinsi 
NTB lainnya, 
ditindaklanjuti dengan 
SK Menpar tentang Tim 
Kerja Pemulihan 
Destinasi dan Promosi 
Pariwisata Pasca Gempa 
Lombok - #NTBBangkit – 

 
o Kontradiksi antara 

mengejar target jumlah 
wisatawan dengan harga 
tiket penerbangan 
domestik menyebabkan 
kecenderungan wisatawan 
memilih berlibur ke luar 
negeri 

 
 
 
o #NTBBangkit belum 

berjalan efektif, gaungnya 
kurang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Re-branding Sembalun 

dan Rinjani paska 
gempa 

o Launching pendakian 
Rinjani paska gempa, 
setelah sarana dan 
prasarana pendakian 
teratasi, meski belum 
semua. 

o Mendesak 
Kementerian 
Perhubungan untuk 
“menekan” maskapai 
penerbangan agar 
menurunkan standar 
harga tiket 
penerbangan terutama 
domestik. 

o Pemulihan dan 
pembangunan sarana  
pendukung pariwisata 
Sembalun. 

o Menggaungkan 
#NTBBangkit lebih 
kencang lagi 

o Kerjasama promosi 
dengan maskapai 
penerbangan. 

 
 
 
 

 
o Kemenpar, 

Dinas 
Pariwisata 
propinsi dan 
kabupaten, 

o KLHK, Balai 
TNGR, 
Pemprov NTB, 
PemKab, 
Geopark, 
semua pelaku 
wisata 

o Kemenpar, 
Kemenhub, 
asosiasi pelaku 
wisata 

o Kemenpar, 
Dinas 
Pariwisata 
propinsi dan 
kabupaten, 
PUPR. 

o Kemenpar, 
Dinas 
Pariwisata 
propinsi dan 
kabupaten. 

o Kemenpar, 
Dinas 
Pariwisata 
propinsi dan 
kabupaten. 
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(1) Masalah/gejala (2) Underlying caused (3) (4) Fungsi 
Pendukung/aturan 

(5) Kelemahan (6)Intervensi (7)Penyedian 
Layanan/Leading 
Sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Why – 2 

• Kerap terjadi 
longsor di 
beberapa titik di 
Sembalun, 
disebabkan oleh : 
o Tanah dan 

bebatuan 
perbukitan 
yang rapuh 
bekas gempa, 
diperparah lagi 
oleh tingginya 
curah hujan. 

o Vegetasi di 
sekitar lereng 
perbukitan 
sangat kurang 

 

 

Why – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Tingginya alih 
fungsi lahan untuk 
pertanian dan 
pemukiman. Pada 
tahun 2012, lahan 
sawah di 
kecamatan 
Sembalun seluas 
1.115 ha dan bukan 
sawah 1.904 ha. 
Pada tahun 2015 
menyusut drastis 
menjadi 39,08 ha 
sawah dan 161,77 
ha lahan pertanian 
bukan sawah 
(Kecamatan 
Sembalun Dalam 
Angka 2013 dan 
2018) 

 

Kemenpar alokasikan 
Rp.20 miliar, per 
September 2018, untuk 
pemulihan trauma, 
infrastruktur destinasi, 
promosi dan pemasaran 
dengan memperhatikan 
prinsip 3A (atraksi, 
amenitas, aksesibilitas). 

o Pada rapat koordinasi 
pemulihan pariwisata 
NTB, Oktober 2018, 
Pemkab Lombok Timur 
menyampaikan rencana 
pembangunan dan 
rehabilitasi destinasi 
pariwisata, diantaranya 
menawarkan investasi 
pembangunan kereta 
gantung di Pusuk 
Sembalun, Rehabilitasi 
hutan wisata Lemor, 
pasar tenun Pringgasela, 
pusat Islam (Islamic 
Center) di Desa Tete 
Batu 

o Rakernas Asosiasi 
Travel Agent Indonesia 
(ASTINDO) pada April 
2019 di Senggigi – 
Lombok,mendorong 
upaya promosi 
pariwisata Lombok 
paska gempa. 

o Maskapai afiliasi AirAsia 
di Indonesia berencana 
menempatkan dua 
pesawat Airbus A320 di 
Lombok, dan menambah 
frekuensi penerbangan 
Kuala Lumpur-Lombok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Minim upaya konservasi, 

terutama di lereng sekitar 
wilayah Sembalun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Peristiwa ini merupakan 

buntut perbedaan 
pandangan tentang 
pengelolaan desa wisata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Melakukan review 

Rencana Detail Tata 
Ruang Kecamatan 
Sembalun. 

o Memetakan zona 
rawan gempa dan 
longsor di wilayah 
Kecamatan Sembalun 
dan sekitarnya. 

o Menggalakkan 
program konservasi di 
wilayah Kecamatan 
Sembalun dan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Bappeda 

Lombok Timur, 
Pemerintah 
Kecamatan 
Sembalun dan 
Pemdes. 

o Pemerintah 
Kecamatan,Pe
mdes se-
kecamatan 
Sembalun. 

o Balai TNGR, 
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(1) Masalah/gejala (2) Underlying caused (3) (4) Fungsi 
Pendukung/aturan 

(5) Kelemahan (6)Intervensi (7)Penyedian 
Layanan/Leading 
Sector 

• Infrastruktur 
beberapa 
destinasi 
hiking/hilly 
camping dirusak 
oleh oknum 
warga. Tindakan 
ini dipicu oleh : 
o Beredarnya isu 

bahwa 
pariwisata 
menjadi 
penyebab 
gempa karena 
sarat maksiat. 
Isu ini 
disampaikan 
berulang kali 
pada forum 
pengajian dan 
khotbah Jumat. 

 
 
 
 
 
 
 
Why – 4 
 

• Kurang 
maksimalnya 
pengelolaan 
potensi wisata non 
pendakian paska 
gempa 

 

o Rendahnya 
pemahaman 
tentang kegempaan 
&(mis-interpretasi 
ajaran agama?) 

o Pemerintah 
kecamatan telah 
berupaya 
memediasi 
parapihak, tapi 
gagal karena 
kelompok tertentu 
(agama) tidak mau 
datang menghadiri 
pertemuan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Kurangnya promosi 
pariwisata non 
pendakian paska 
gempa 
 

menjadi dua kali sehari, 
 
 
 
 
o Pada 2018, Kementan 

mencanangkan 
Sembalun sebagai 
penyangga nasional 
benih bawang putih. Per 
Juli 2018, luas tanam 
mencapai 10.000 ha di 
beberapa kecamatan, 
4.000 ha diantaranya di 
Sembalun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Aplikasi ‘Info BMKG’ 

menyajikan informasi 
lengkap tentang gempa 
bumi, iklim, cuaca, cuaca 
maritim, cuaca bandara, 
titik panas, dan kualitas 
udara. 

 
 
 
 
 

Sembalun Lawang, 
sebelum gempa. 
Pemerintah Desa 
memutuskan untuk tetap 
membuka desa wisata 
dengan catatan akan 
dikelola oleh pihak yang 
ahli di bidang pariwisata, 
termasuk meminta 
pengunjung untuk sholat 
dan beribadah ketika 
adzan tiba. Tapi gempa 
kembali terjadi pada Maret 
2019, dan memicu 
beberapa warga yang 
“mengaku” agamawan 
mengajak warga 
melakukan pengrusakan 
fasilitas berupa gerbang 
“Selamat Datang”, spot 
selfie di areal Bale Beleq 
dan Bukit Selong, serta 
infrastruktur Bukit 
Pergasingan, sehari 
setelah gempa. 
 

 
o Sarana pendukung lainnya 

masih “tidur”,seperti cafe 
dan restoran yang tidak 
beroprasi dengan baik. 

o Kurangnya kerjasama 
dengan travel agent 
maupun perusahaan 
pariwisata lainnya.  

o Sumber Daya Manusia 
cenderung tidak memiliki 
latar belakang pariwisata. 

o Penataan obyek kurang 
optimal, masih seadanya. 

sekitarnya. 
 
 
 
 
o Mengelola konflik 

pariwisata Sembalun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Peningkatan kapasitas 

pelaku pariwisata 
Sembalun; pengelola 
destinasi, usaha 
penyedia makanan dan 
minuman, pemilik/ 
pengelola akomodasi. 

o Meningkatkan 
koordinasi para pihak; 
antar leading sector 
lingkup pemerintah, 
asosiasi-asosiasi 
pelaku wisata, 
pengelola destinasi, dll. 

o Mendorong minat 

Dinas LHK, 
KPH Rinjani 
Timur. 

 
 
 
 
o Pemkab, 

Pemkec, 
Pemdes, 
Tokoh 
masyarakat 
Sembalun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Kemenpar, 

Dinas 
Pariwisata 
propinsi dan 
kabupaten, 
Dinas 
Perindustrian 
dan 
Perdagangan, 
Dinas 
Kesehatan 
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(1) Masalah/gejala (2) Underlying caused (3) (4) Fungsi 
Pendukung/aturan 

(5) Kelemahan (6)Intervensi (7)Penyedian 
Layanan/Leading 
Sector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Pemerintah daerah, atas 

dukungan pemerintah 
pusat, telah cukup 
gencar mewanakan 
bahwa destinasi wisata 
Sembalun sudah aman 
dikunjungi selain 
pendakian Rinjani. Ini 
dapat disimak di 
berbagai media online. 

sekolah/kuliah di 
bidang pariwisata, 
serta fasiltiasi 
beasiswa dari 
pemerintah. 

(Bid. 
Keamanan 
Pangan). 

o Pemkab, Dinas 
Pariwisata 
propinsi dan 
kabupaten. 

o Pemprov, 
Pemkab, Dinas 
Pendidikan, 
Pemkec, 
Pemdes 
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5.4. Intervensi 

Merujuk logika intervensi pada bagian 5.3 di atas, berikut beberapa intervensi 

yang harus dilakukan untuk menemukan kembali alternatif dibukanya kembali 

pendakian Gunung Rinjani dan atraksi wisata lainnya di Sembalun, beberapa hal 

yang perlu diintervensi secara garis besar dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

Pertama, sangat penting untuk dilakukan penataan kembali sarana prasarana 

minimum Geopark Rinjani, termasuk merintis jalur pendakian yang di dalamnya 

termasuk juga memerlukan beberapa turunan penting seperti pengadaan rambu; 

penunjuk arah, papan himbauan, dll; membangun strategi mitigasi dan adaptasi 

bencana khususnya di kawasan (jalur trekking) Rinjani dan sekitarnya. Diperlukan 

juga desiminasi Peta Kerawanan Bencana kepada aktor langsung pendakian Rinjani 

dan pendaki. Disamping itu pembangunan sarana air bersih harus di priorotaskan. 

Kedua, mengembalikan kepercayaan pada wisatawan melalui beberapa 

pendekatan, seperti: Re-branding Sembalun dan Rinjani paska gempa;  Launching 

pendakian Rinjani paska gempa, setelah sarana dan prasarana pendakian teratasi, 

meski belum semua; Mendesak Kementerian Perhubungan untuk “menekan” 

maskapai penerbangan agar menurunkan standar harga tiket penerbangan terutama 

domestic; pemulihan dan pembangunan sarana  pendukung pariwisata Sembalun; 

Menggaungkan #NTBBangkit lebih kencang lagi; kerjasama promosi dengan 

maskapai penerbangan; melakukan review Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan 

Sembalun; memetakan zona rawan gempa dan longsor di wilayah Kecamatan 

Sembalun dan sekitarnya; menggalakkan program konservasi di wilayah Kecamatan 

Sembalun dan sekitarnya; mengelola konflik pariwisata Sembalun; peningkatan 

kapasitas pelaku pariwisata Sembalun; pengelola destinasi, usaha penyedia 

makanan dan minuman, pemilik/ pengelola akomodasi; meningkatkan koordinasi 

para pihak; antar leading sector lingkup pemerintah, asosiasi-asosiasi pelaku wisata, 

pengelola destinasi, dll; dan mendorong minat sekolah/kuliah di bidang pariwisata, 

serta fasiltiasi beasiswa dari pemerintah. 
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5.5 Tahapan dan Prioritas Intervensi 

Beberapa permasalahan yang perlu diintervensi pada bagian 5.3 perlu 

diperjelasn dan diberikan penekanan baik tahapan intervensi sesuai dengan 

prioritas, daya dukung, dan kemungikinan untuk memberikan jawaban terhadap 

masalah utama. Beberapa tahapan prioritas intervensi untuk pembukaan pendakian 

di Gunung Rinjani dan atraksi wisata lainnya di Sembalun. 

 

5.4.1. INTERVENSI 1: Merintis jalur pendakian Gunung Rinjani. Karena ini 

merupakan masalah utama dan harus menjadi prioritas pertama. 

Ditutupnya pendakian Rinjani yang berpengaruh langsung pada pembukaan 

atraksi wisata lainnya disembalun disebabkan terjadinya kerusakan jalur di 14 titik, 3 

diantaranya rusak berat termasuk Plawangan dan jalur ke puncak. Terjadinya 

gempa susulan pada tanggal 17 Maret 2019 semakin memperumit pembukaan jalan 

pendakian tersebut.Meskipun BTNGR sudal melakukan survey jalan namun sampai 

saat ini belum ada titik terang. 

Artinya bahwa diperlukan adanya penataan sarana dan prasarana Geopark 

Rinjani pasca gempa seperti merintis jalur alternatif yang dilengkapi juga dengan 

pengadaan rambu-rambu diantaranya petunjuk jalan/arah, papan himbauan dan lain 

sebagainya yang dianggap penting. Hal lain yang penting dalam pembukaan jalan ini 

adalah membangun strategi mitigasi dan adaptasi bencana khsusunya di kawasan 

(jalur trekking) Rinjai dan sekitarnya, sekaligus adanya Desiminasi Peta Kerawanan 

Bencana kepada semua aktor yang terlibat dalam pendakian di Gunung Rinjani.  

Pembukaan jalur ini merupakan intervensi yang harus secepat mungkin 

dilakukan oleh penyedia layanan mulai dari Badan pengelola Geopark Rinjani, Balai 

TNGR, Basarnas, TNI, POLRI, PemProv NTB, Kemenpar, Dinas Pariwisata propinsi 

dan kabupaten, PVMBG 

 

5.4.2. INTERVENSI 2: Survey potensi sumber mata air untuk pembangunan 

sarana air bersih.  

Keberadaan sumber air bersih tidak kalah pentingnya dengan pembukaan jalur 

pendakian di Gunung Rinjani. Sampai saat ini (April 2019) belum teridentifikasi 



47 
 

lokasi sumber mata airalternatif beserta penyiapan sarana dan prasarana air bersih 

di Plawangan dan sekitarnya. Oleh karena itu survey untuk mendapatkan dan 

menemukan sumber mata air pada jalur pendakian sangat vital untuk segera 

dilakukan bahkan sekaligus bersamaan dengan upaya survey jalur pendakian. 

Ketersediaan sumber air bersih terutama pada setiap pos pendakian harus 

segera mungkin untuk dicarikan alternatif sejalan dengan pembukaan jalan, 

penyedia layanan seperti Balai TNGR, Geopark, PVMBG,Basarnas, TNI, POLRI 

harus membuat perencanaan yang jelas dan matang untuk memetakan peta-peta 

lokasi penyediaan air bersih sepanjang jalur yang ditemukan. 

 

5.4.3. INTERVENSI 3: Pentingnya re-branding Sembalun – Rinjani, paska 

gempa.  

Kejelasan pembukaan pendakian Gunung Rinjani menyebabkan wisatawan 

belum berani untuk mengunjungi Sembalun. Sebagai alternatif meskipun pendakian 

belum diatasi semua, paling tidak wisatawan dapat mengunjungi atraksi-atraksi 

wisata lainnya, atau paling tidak wisatawan bisa mendaki walaupun hanya sampai 

beberapa pos yang memungkinkan. Dalam hal ini diperlukan launching untuk 

memperkuat pandangan wisatwan bahwa Rinjani sudah aman untuk dapat 

dikunjungi. Disamping itu melalui media sosial dan website resmi harus pula 

digaungkan #NTB Bangkin yang lebih banyak lain.  

Re-branding ini juga pada dasarnya berkaitan langsung dengan naiknya harga 

tiket penerbangan. Kaitannya dengan hal itu, perlu kiranya “Mendesak” Kementerian 

Perhubungan untuk “menekan” maskapai penerbangan agar menurunkan standar 

harga tiket penerbangan terutama domestik. Harga tiket yang tinggi ini sekaligus 

akan mempengaruhi pandangan wisatawan, dalam hal ini apabila dapat diatasi 

maka perlu diadakan kerjasama dengan maskapai untuk secara bersama-sama 

melakukan promosi.  

Keterlibatan para pihak terutama penyedia layanan mulai dari Kemenpar, 

Dinas Pariwisata propinsi dan kabupaten, KLHK, Balai TNGR, Pemprov NTB, 

PemKab, Geopark, semua pelaku wisata, Kemenhub, dan asosiasi pelaku wisata 
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harus memaksimalkan tugas dan fungsi masing-masing untuk memaksimalkan 

kembalinya Geopark Rinjani menjadi destinasi wisata yang aman. 

 

5.4.4. INTERVENSI 4: Promosi wisata non-pendakian pasca gempa. Atraksi 

wisata lain seperti hiking, wisata budaya, dan kebun buah harus dioptimalkan. 

Meskipun atraksi wisata lainnya seperti hiking, dan wisata budaya tidak 

sepenuhnya masih optimal, setidaknya masih dapat dikunjungi oleh wisatawan. 

Wisata budaya seperti “Bale Bele” dalam hal ini keadaannya cukup parah namun 

masih ada rumah-rumah tradisional lainnya, begitu juga halnya dengan hiking dan 

wisata kebun buah dapat dipromosikan secara maksimal untuk memberikan 

masukan ekonomi pada pelaku wisatawan di Sembalun yang hampir 9 (Sembilan) 

bulan kehilangan pekerjaan.  

Promosi wisata non-pendakian ini tidak harus menunggu dibukanya pendakian 

Gunung Rinjani, sekaligus untuk memastikan dan memberikan pemahaman bagi 

wisatwan bahwa Rinjani sudah aman.Promosi keberadaan atraksi-atraksi ini sudah 

saatnya mulai di promosikan, ditambah lagi dengan sarana akomodasi seperti hotel, 

café, warung makan, homstay dan sarana lainnya yang sudah siap untuk 

memberikan pelayanan pada wisatawan.Karena tingkat kerusakan pada beberapa 

akomodasi dan makan-minum di Sembalun tidak begitu parah. 

 

5.4.5. INTERVENSI 5: Penyadaran masyarakat dan pelaku pariwisata. 

Adanya pandangan “sebagian masyarakat” bahwa gempa yang terjadi di 

Lombok-Sumbawa dan Sembalun pada Khususnya disebabkan banyaknya maksiat 

yang dilakukan oleh wisatawan menyebabkan banyak terjadi pengerusakan pada 

sarana dan prasarana wisata di Sembalun. Peristiwa ini merupakan buntut 

perbedaan pandangan tentang pengelolaan desa wisata Sembalun Lawang, 

sebelum gempa. Pemerintah Desa memutuskan untuk tetap membuka desa wisata 

dengan catatan akan dikelola oleh pihak yang ahli di bidang pariwisata, termasuk 

meminta pengunjung untuk sholat dan beribadah ketika adzan tiba. Tapi gempa 

kembali terjadi pada Maret 2019, dan memicu beberapa warga yang “mengaku” 

agamawan mengajak warga melakukan pengrusakan fasilitas berupa gerbang 
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“Selamat Datang”, spot selfie di areal Bale Beleq dan Bukit Selong, serta 

infrastruktur Bukit Pergasingan, sehari setelah gempa. 

Pengerusakan ini tentu akan menjadi masalah ketika akan mempromosikan 

atraksi wisata lainnya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dan intervensi khusus, 

karena bagaimanapun keberlanjutan sarana dan sarana pariwisata tersebut akan 

baik apabila masyarakatnya sebagai pelaku wisata dapat menjaganya dengan baik 

bahkan ikut serta memperbaikinya. Dalam hal ini pemerintah kabupaten, Pemerintah 

kecamatan, Pemerintah desa, Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan 

pemuda harus bermusyawarah untuk saling menguatkan dan memberikan 

pemahaman. 

Peran internal dari tokoh agama dan tokoh adat dalam hal ini pada dasarnya 

paling urgen. Apa yang disampaikan oleh beberapa tokoh agama baik dalam 

pengajian maupun ketika khutbah Jum’at dapat mempengaruhi pandangan 

masyarakat. Begitu juga dengan pandangan tokoh adat yang lebih terbuka meskipun 

“tidak ilmiah” dengan meyakini bahwa gempa yang terjadi merupakan siklus alam 

yang akan selalu berulang setiap 200 tahun sekaligus dapat meyakinkan 

masyarakat bahwa gempa yang terjadi bukan dikarekan oleh perilaku wisatwan di 

kawasan wisata. 

Permasalahan ini tentu tidak berdiri sendiri, berdasarkan hasil pertemuan 

antara pihak Dispar dengan masyarakat di dapatkan informasi mahwa 

pengerusakan ini sekaligus disebabkan oleh adanya kecemburuan sosial, 

khususnya masyarakat yang tidak dapat menikmati hasil daripada objek wisata 

tersebut. 
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LAMPIRAN 
 
Daftar Informan 

NO KEGIATAN NAMA IDENTITAS 

1 Porter Zainal Abidin Ttl               : Sem Lawang, 12-11-1987 
Alamat        : Sembalun Lawang 
Pendidikan  : SMA 

Lalu Riono Ttl            : Sem. Bumbung, 01-07-
1981 
Alamat        : Sembalun Bumbung 
Pendidikan  : SD 

Amaq Nadia Ttl               : sem. Lawang 
Alamat        : ds. Kodrat Sembalun 
Lawang 
Pendidikan  : MA 

Amaq Ogi Ttl               : Sembalun  
Alamat        : Lendang Luar, Sembalun 
Pendidikan  : SD 

 Ttl               :  
Alamat        :  
Pendidikan  : 

2 Guide Nasoan Ttl               : Bawak Nao, 19-02-1980 
Alamat        : Sembalun Sajang 
Pendidikan  : SMA 

Abdul Robi Ttl               : Sem. Lawang, 12-03-
1990 
Alamat        : Sembalun Lawang 
Pendidikan  : Mahasiswa 

 Ttl               :  
Alamat        :  
Pendidikan  : 

3 TO Mujiono Ttl               : Sem. Bumbung, 30-08-90 
Alamat        : Sem. Bumbung 
Pendidikan  : D1 Priwisata 

Amir Ri’is Ttl               : Sembalun, 27-06-1987 
Alamat        : Sembalun Lawang 
Pendidikan  : SMK 

Amaq Dedy Ttl               :  
Alamat        :  
Pendidikan  : 

4 Pengelola 
Rumah Adat 

Hamidun Ttl               : Sembalun, 08-12-1993 
Alamat        : Sembalun Lawang 
Pendidikan  : S1 

5 Pemilik Rumah 
Makan 

Nurhidayati Ttl               : Bawak Nao 
Alamat        : Bawak Nao 
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Pendidikan  : SD 

Juudah Ttl               : Sembalun, 15-09-1988 
Alamat        : Sembalun 
Pendidikan  : SMP 

6 Hotel Ferdi Ttl               : Tanjung Teros, 26-02-
1989 
Alamat        : Tanjung Teros, Labuhan 
Haji 
Pendidikan  : D3 

Elni Ttl               : Sembalun, 03-12-1996 
Alamat        : Sembalun Timba Gading 
Pendidikan  : SMK 

7 Pemilik 
Homestay 

Irawati Ttl               : Sembalun 14-08-1986 
Alamat        : Sembalun  
Pendidikan  : SMP 

Safrudin, umur 
51 tahun 

Ttl               : Sembalun, 1968 
Alamat        : Sembalun 
Pendidikan  : S1 

 Ttl               :  
Alamat        :  
Pendidikan  : 

8 Asosiasi Guide 
dan Porter 

Rijalul Fikri Ttl               : Sem Lawang, 19-04-1987 
Alamat        : Sembalun Lawang 
Pendidikan  : S1 

9 Ojek Rodi Ttl               : Bawak Nao, 07-06-1988 
Alamat        : Sajang 
Pendidikan  : S1 

Hasbullah Ttl               : Bawak Nao, 06-01-1975 
Alamat        : Sajang 
Pendidikan  : SD 

 Rental mobil Amaq Endri Ttl               : Bawak Nao, 06-01-1975 
Alamat        : Ds. Bawak Nao 
Pendidikan  : SMP 

10 Pemilik Kebun 
Buah 

Heri Sutrisno Ttl               : Malang, 1965 
Alamat        : Sembalun Lawang 
Pendidikan  : - 

 Pemilik kebun 
strawberry 

Purnawirawan Ttl               : Sem. Bumbung, 1985 
Alamat        : Sembalun Bumbung 
Pendidikan  : S1 

11 Penitipan Motor Mansur Ttl               : Bawak Nao, 03-12-1971  
Alamat        : Sajang 
Pendidikan  : SMP 

12 Rumah Kopi 
Sembalun 

Wathan Ttl               : Sembalun, 10 Nop. 1980 
Alamat        : Lendang Luar 
Pendidikan  : S1 

13 Kopikey  Jayadi Ttl               : Sem. Lawang, 03-12-
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1971  
Alamat        : Sembalun 
Pendidikan  : S1 

14 Pemilik Balenta 
cafe 

Rusmala  Ttl               : Sem. Lawang, 24 Nop. 
1985 
Alamat        : Sembalun 
Pendidikan  : S1 

 

 


