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ABSTRAK 
 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi pengembangan kawasan 
pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya berdasarkan Peraturan Daerah nomor 
11 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lombok Barat. Untuk 
mengetahui tentang pelaksanaan Pemerintah dalam pengembangan kawasan 
pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya di Kabupaten Lombok Barat. 
Penelitian ini menggunakan penelitian secara empirik. Bahwa bentuk pengaturan 
pengembangan kawasan pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya di 
Kabupaten Lombok Barat berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang menjadi landasan yuridis dalam pelaksanaanya yaitu Undang-
Undang No 10 Tahun 2009  Tentang Kepariwisataan dan Peraturan Daerah nomor 
11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Lombok Barat. Serta 
dalam penerapannya terkendala masalah yuridis yaitu minimnya pengaturan yang 
khusus mengenai pengembangan kawasan pariwisata yang berbasis potensi alam 
dan budaya dan non yuridis yaitu kurangnyaa sumber daya manusia. Pemerintah 
Kabupaten Lombok Barat diharapkan dapat memiliki produk Undang-Undang 
yang khusus mengenai pengaturan kawasan yang berbasis potensi alam dan  
budaya. Pemerintah harus membuat prioritas program pengembangan sumber 
daya manusia pada masyarakat di sekitar kawasan pariwisata yang berbasis 
potensi alam dan budaya di Kabupaten Lombok Barat. 
 
Kata Kunci : Implementasi, pengembangan kawasan pariwisata, tata ruang. 
 

IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT TOURISM REGION  BY 
NATURE POTENSION AND CULTURE BASED OF THE TERITORY 

REGULATION NUMBER 11 ANNUAL 2011 ABOUT SITE PLAN AREA OF 
WEST LOMBOK REGENCY 

ABSTRACT 

The research aims to find out implementation of development tourism 
region by nature potension and culture based of the territory regulation number 11 
annual 2011 about site plan area of west lombok regency. To find out the 
implementation by Government of  West Lombok Regency about the 
development of tourism region by nature and culture potension. The research used 



empirical researching that refers to the national regulation Number 10 annual 
2009 about tourism and the regulation of west lombok regency number 11 annual 
2011 about west Lombok regency site plan. In applied that government get 
obstacle juridical and non juridical problem. The government of west Lombok 
regency must have a specific rules to control about the arrangement of tourism 
potension based from nature and culutural.  The government should make human 
resources as a priority in society life around the region of tourism are based from 
nature and culture potension in west Lombok regency. 

Key Words : Implementation, tourism region, site plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



I. PENDAHULUAN 

Pariwisata merupakan bagian penting pada suatu daerah karena menjadi 

sector andalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di samping itu dengan 

adanya pariwisata dapat membuka ruang serta cenderung menimbulkan dampak 

positif berupa kesempatan dalam rangka memakmurkan berbagai aspek kehidupan 

masyarakat. Mengingat amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada prinsipnya di hajatkan untuk 

melindungi dan mensejahterkan masyarakat dengan memanfaatkan dan 

mendayagunakan potensi alam yang terkandung di dalamnya, peninggalan sejarah 

purbakala, serta seni dan budaya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. 

Oleh karena itu, sector pariwisata menjadi sangat strategis untuk di 

kembangkan mengingat dampak positif yang di timbulkan maka dalam dunia 

pariwisata yang ada pada era modern kali ini diperlukan adanya peran dari semua 

pihak yaitu pemerintah pusat, daerah dan masyarakat demi  terwujudnya 

pembangunan dunia pariwisata yang berkesinambungan, hal ini menjadi suatu 

pertimbangan bagi semua pihak yang terkait untuk mendukung dan mengawasi 

segala proses dalam pengembangan kawasan pariwisata yang berbasis potensi 

alam dan budaya. 

 Mengingat Kabupaten Lombok Barat memiliki potensi yang sangat 

mendukung dan memberikan kesempatan serta harapan untuk lebih di tingkatkan 

pengembanganya, hal ini menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan 

strategi dan arah kebijakan pengembangan kawasan pariwisata sehingga 

keberadaan objek dan daya tarik wisata yang menurut data dari Dinas Pariwisata 

tahun 2016 kurang lebih lebih jumlahnya sekitar 49 (empat puluh Sembilan) 

obyek pariwisata dengan berbagai karakter dan ciri khas masing-masing, sebagian 

merupakan obyek wisata baru yang belum di kembangkan secara meyeluruh.1 

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat merespon hal tersebut dengan 

menyadari pentingnya pembangunan dalam bidang pariwisata sebagai perwujudan 

dari Pasal 12 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang 

1 Dinas Pariwiwsata Kabupaten Lombok Barat//obyek wisata yang ada di Lombok barat tahun 
2017  

                                                 



Kepariwisataan yaitu penetapan kawasan strategis pariwisata di lakukan dengan 

memperhatikan aspek sumber daya pariwisata alam dan budaya potensial yang 

menjadi daya tarik pariwisata. Dengan amanat dari Undang-Undang tersebut 

maka pemerintah Kabupaten Lombok Barat membuat Peraturan Daerah 

Kabupaten Lombok Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah yang dalam peraturan ini memuat sedikit tentang pengembangan 

kawasan pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya. 

 Oleh karena itu sebagai dasar untuk menjadi sasaran obyek dari penelitian 

ini adalah yang berkaitan dengan implementasi pengembangan kawasan 

pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Lombok Barat. Maka berangkat dari hal tersebut dapatlah memberikan gambaran 

yang akan menjadi objek penelitian secara ilmiah mengenai peran Pemerintah 

Kabupaten Lombok Barat dalam Implementasi pengembangan kawasan 

pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok 

Barat. 

Tujuan dilakukannya penelitian ini  adalah untuk mengetahui bentuk peran 

pemerintah dalam pengaturan pengembangan kawasan yang berbasis potensi alam 

dan budaya yang ada di Kabupaten Lombok Barat.serta mengetahui implementasi 

dan hambatan/kendala dalam pengembangan kawsan pariwisata berbasis potensi 

alam dan budaya yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan manfaat dari 

penelitian ini adalah pertama manfaat akademis yaitu untuk memenuhi sebagian 

persyaratan dalam mencapai derajat sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu 

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Kedua secara teoritis hasil 

dari penelitian ini juga mampu sebagai acuan dan pedoman bagi para pemegang 

dan pembuat kebijakan dalam membuat aturan khususnya di bidang hokum tata 

ruang dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan 



kemampuan berfikir secara kritis, memberikan kontribusi bagi perkembangan 

ilmu hukum pada umumnya dan ilmu tata Negara pada khususnya dan sebagai 

sumbangan pemikiran untuk perkembangan penataan ruang kota pada era otonomi 

daerah. Ketiga manfaat praktis ialah dapat di gunakan sebagai bahan masukan 

bagi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat selaku pelaksana administrasi 

pemerintahan, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai 

tambahan wawsan dan referensi, agar penataan ruang sesuai dengan ketentuan 

persyaratan lingkungan yang sehat, aman, tentram dan indah, dengan demikian 

pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan rencana tata ruang. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah 

Metode penelitian Empiris, Metode penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan 

data primer dan/atau dengan meneliti kenyataan yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat. Dalam hal ini yang terkait dengan kebijakan penataan ruang 

Kabupaten Lombok Barat khusunya tentang pengembangan kawasan pariwisata 

yang berbasis potensi alam dan budaya di Kabupaten Lombok Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Kawasan Pariwisata Berbasis Potensi Alam dan Budaya di 

Kabupaten Lombok Barat 

Perkembangan pariwisata di dunia telah ada semenjak adanya perjalanan 

dari suatu tempat ke tempat lain, kebutuhan akan perjalanan yang dilakukan 

haruslah terpenuhi, motivasi dan motif perjalanan wisata berbeda-beda, sesuai 

dengan ekonomi dan lingkungan masyarakat itu sendiri serta sesuai dengan 

tingkat perkembangan dan tingkat social budaya mereka. Menurut World Tourism 

Organisation (WTO) dan sekarang berubah namanya menjadi United Nations 

World Tourism Organisation (UNWTO) mengatakan bahwa : 28 

Perkembangan atau sejarah pariwisata dibagi menjadi 3 (tiga) jaman, yaitu 
: 

1. Jaman Kuno 
a) Adanya dorongan untuk mengetahui adat istiadat dan kebiasaan 

orang lain, dorongan karena kebutuhan praktis dalam bidang politik 
dan perdagangan, dorongan yang berhubungan dengan agama. 

b) Sarana dan fasilitas pada jaman ini untuk melakukan kegiatan 
perjalanan sangat sederhana. Alat angkutan tersebut berupa binatang 
seperti kuda, onta, atau perahu- perahu kecil. Namun yang paling 
sering adalah perjalanan dengan jalan kaki berpuluh-puluh hingga 
berates-ratus kilometer jauhnya. Seperti, pedagang Yunani ke Laut 
Hitam, Pedagang Visia ke Afrika : 
a. Belum adanya badan – badan organisasi yang mengatur 

kepariwisataan. 
b. Akomodasi yang digunakan masih sederhana. 
c. Pengaturan perjalanan ditentukan individu baik oleh perorangan 

maupun kelompok. 
 

2. Jaman Pertengahan 
a) Motivasi perjalanan lebih luas, selain perjalanan agama dan hal 

lainnya seperti di jaman kuno, motivasi juga berupa tujuan yang 
berhubungan dengan kepentingan Negara dan motif menambah 
pengetahuan karena pada jaman ini sudah ada perguruan-perguruan 
tinggi. 

2 http://unwto.org// sejarahpariwisata diakses pada senin 20 agusuts 2017 
                                                 



b) Pedagang pada jaman ini memiliki motif untuk melakukan 
perjalanan sudah banyak seperti pedidikan, kesehatan, penelitian, 
tugas Negara, sekedar mencari hiburan dan lain-lain. 

c) Karena sudah seringnya perjalanan antar Negara maka berbagai 
Negara mengeluarkan aturan-aturan guna melindungi kepentingan 
Negara, penduduknya dan wisatawan. 

d) Akomodasi yang bersifat komersil mulai ada meskipun bersifat 
sederhanan. Demikian juga restoran guna memenuhi kebutuhan 
pelancong. 

e) Angkutan darat pada jaman ini tidak hanya kuda, melinkan kereta 
yang di tarik kuda maupun keledai. Setingkat angkutan daratnya 
menggunakan kapal-kapal yang mulai besar 

 
3. Jaman Modern 

a) Pada jaman ini motif unutk melkukan perjalanan sudah banyak 
seperti pendidikan, kesehatan, penelitian, tugas Negara, sekedar 
mencari hiburan dan lain-lain. 

b) Akomodasi tumbuh dengan subur serta dengan fasilitas semakin 
lengkap. 

c) Keharusan dan formalitas para pelancong atau wisatawan harus 
membawa identitas diri yang lengkap sesuai aturan 

d) Transportasi yang digunakan menggunakan mesin motor serta 
angkutan udara sehingga menempuh jarak jauh dengan waktu yang 
lebih cepat. 

e) Adanya badan atau organisasi yang menyusun atura perjalanan dari 
beberapa perkembangan jaman tersebut, pada zaman modern ini 
pariwisata telah berubah menjadi sebuah industri yang sangat 
menjanjikan dalam hal menambah devisa Negara. 

 

Perkembangan tersebut menjadi sebuah gudang ilmu dalam perkembangan 

dunia pariwisata, berbagai macam pengertian maupun definisi tentang pariwisata, 

dimana pengertian tersebut telah muncul di perancis pada akhir abad ke-17. Tahun 

1972 Maurice menerbitkan buku petunjuk “The True For Foreigeners Travelling 

In France To Appreciate Its Beealities, Learn The Languages and Take 

Excerciese. Menyebutkan “ Ada dua bentuk perjalanan, yaitu dari besar ke kecil 

(Grand Tour dan Perit Tour)”. Pertengahan abad ke-19 Jumlah orang yang 

berwisata masih terbatas karena butuh waktu lama dan biaya besar, keamanan 



kurang terjamin dan sarananya masih sederhana, tetapi sesudah Revolusi Industri 

keadaan itu berubah, tidak hanya golongan elit saja yang bias berpariwisata tapi 

kelas menengah juga. Hal ini ditunjang juga oleh adanya kereta api. Pada abad ke-

20 terutama setelah perang dunia II kemajuan teknik produksi dari teknik 

pembangunan menimbulkan peledakan pariwisata. Perkembangan terakhir dalam 

pariwisata adalah munculnya perjalanan paket (Package Tour) yaitu tour 

pariwisata dengan maksud dan tujuan yang sudah ada dan ditentukan sebelumnya. 

Sebelum pecahnya Perang Dunia II yaitu sekitar tahun 1910-1926 pada 

waktu itu Indonesia belum merdeka dan masih berada di bawah jajahan Belanda, 

belanda pada saat mendirikan sebuah perusahaan perjalanan yang bernama  

Lissone Lisedeman ( Lislind ), beberapa hotel dan penginapan yang berada di 

Bandung, Batavia, Bali dan Medan untuk memfasilitasi para tamu undangan yang 

berkunjung ke Indonesia.3 

Setelah merdeka sekitar tahun 1945-1955 Pemerintah Indonesia 

mendirikan Perusahaan Negara yaitu Hotel Negara dan Tourisme, serta 

memberikan kewenangan kepada Kementrian Perhubungan untuk mengelola hotel 

peninggalan Belanda. Tepat pada tahun 1955 didirikan Yayasan Tourusme 

Indonesia dan Bank Industri Negara karena banyaknya perhatian pihak investor 

pada waktu itu terhadap industri pariwisata di Indonesia. 

Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno 

menyelenggarakan Pekan Raya Jakarta yang di sebut dengan Tourism and 

Entertainment Fair untuk menyambut tamu-tamu asing yang datang berkunjung 

3 http://unwto.org// tentang sejarah perkembangan pariwisata diakses pada senin 20 agusuts 2017  
                                                 



ke Indonesia baik untuk urusan kenegaraan maupun untuk sekedar berlibur 

menikmati kota Batavia. Selanjutnya era kepariwisataan Indonesia berkembang 

semakin pesat saat Sultan Hamengkubuwono IX terpilih menjadi Kepala 

Departemen Pariwisata Indonesia yang merupakan awal pemantapan 

pengembangan kepariwisataan di Indonesia disertai di bentuknya berbagai 

lembaga yang menangani urusan pariwisata di tingkat pusat maupun di daerah. 

 

B. Implementasi Pengembangan Kawasan Pariwisata Pariwisata Berbasis 

Potensi Alam dan Budaya di Kabupaten Lombok Barat 

Kabupaten Lombok Barat berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan 

ibu kota Gerung, di bagi menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu : Kecamatan 

Batulayar, Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada, 

Kecamatan Labuapi, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Gerung, 

Kecamatan Lembar dan Kecamatan Sekotong. Adapun batas wilayahnya sebagai 

berikut : 

1) Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Lombok dan Kota Mataram 

2) Sebelah Timur berbatsan dengan Kabupaten Lombok Tengah 

3) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lombok Utara 

4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia 

Secara Geografis, Kabupaten Lombok Barat berada di 115,46o-116,20o 

Bujur Timur dan 8,25o-8,55o Lintang Selatan dengan Luas Daratan 805,92 Km2 

dan Luas Perairan Laut 1.161.19 Km2. 



Wilayah Kabupaten Lombok Barat yang terdiri dari 10 Kecamatan, 

dengan masing-masing kecamatan terdiri dari beberapa Desa. rincian jumlah Desa 

dapat terlihat pada tabel berikut ini. 

Nama Kecamatan dan Desa di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 

No Nama 
Kecamatan 

Nama Desa 

1 Sekotong 1. Sekotong Tengan                6. Buwun Mas 
2. Sekotong Barat                   7. Kedaro 
3. Pelangan                             8. Batu Putih 
4. Cendi Manik                        9. Gili Gede Indah 
5.  Taman Sari 

2 Lembar 1. Lembar                                6. Sekotong Timur 
2. Mareja                                 7. Labuhan Tereng 
3. Jembatan Kembar                8. Jembatan Gantung 
4. Lembar Selatan                    9. Mareje Timur 
5. Jembatan Kembar Timur     10. Eyat Mayang 

3 Gerung 1. Gerung Utara                       8. Babusalam 
2. Kebon Ayu                           9. Dasan Tapen 
3. Gapuk                                  10. Beleke 
4. Dasan Geres                        11. Tempos 
5. Suka Makmur                      12. Gerung Selatan 
6. Banyu Urip                          13. Mesanggok 
7. Giri Tembesi                       14. Taman Ayu 

 
4 Labuapi 1. Bengkel                              7. Bagik Polak Barat 

2. Merembu                            8. Terong Tawah 
3. Bagik Polak                        9. Kuranji 
4. Telaga Waru                      10. Karang Bongkot 
5. Perampuan                         11. Labuapi 
6. Bajur                                  12. Kuranji Dalang 

5 Kediri 1. Kediri                                  6. Kediri Selatan 
2. Montong Are                       7. Banyumulek 
3. Jagerage Indah                    8. Ombe Baru 
4. Gelogor                               9. Dasar Baru 
5. Rumak                               10. Lelede 

6 Kuripan 1. Kuripan                               4. Giri Sasak 
2. Jagerage                              5. Kuripan Selatan 
3. Kuripan Utara                      6. Kuripan Timur 

7 Narmada 1.  Lembuak                          12. Selat 
2. Nyiur Lembang                 13. Lembah Sempaga 
3. Peresak                              14. Sesaot 
4. Keru                                  15. Dasan Tereng 



5. Batu Kuta                          16. Badrain 
6. Tanak Beak                       17. Sembung 
7. Sedau                                18. Krama Jaya 
8. Suranadi                            19. Gerimak Indah 
9. Narmada                           20. Golong 

10. Pakuan                             21. Buwun Sejati 
11. Mekar Sari 

8 Lingsar 1. Lingsar                               9. Langko 
2. Batu Kumbung                  10. Dasan Geria 
3. Duman                              11. Peteluan Indah 
4. Segerongan                       12. Gegerung 
5. Karang Bayan                   13. Batu Mekar 
6. Giri Madia                        14. Saribaye 
7. Genggelang                       15. Gontoran 
8. Bug-Bug 

9 Gunung Sari 1.Gunung Sari                         9. Mambalan 
2. Midang                               10. Dopang 
3. Kekait                                11. Penimbung 
4. Kekeri                                12.Taman Sari 
5. Sesela                                 13 Jati Sele 
6. Guntur Macan                    14. Mekarsari 
7. Ranjok                                15. Gelangsar 
8. Bukit Tinggi                       16. Jeringo 

10 Batulayar 1. Batu Layar                         6. Lembah Sari 
2. Meninting                          7. Senteluk 
3. Sandik                                8. Senggigi 
4. Batu Layar Barat                9. Pusuk Lestari 
5. Bengkaung 

Sumber Data : Data Olahan Bappeda Kabupaten Lombok Barat, Tahun 2105 

 

 

Wilayah Kabupaten Lombok Barat sebagian besar berada pada ketinggian 

di bawah 500 meter di atas permukaan laut, yaitu sebesar 74,33%, sedangkan 

yang ketinggian melebihi 1.000 meter sebesar 7,91% dari luas wilayah Kabupaten 

Lombok Barat. Data ketinggian wilayah Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat 

pada tabel berikut dibawah. 

 



Ketinggian Wilayah Kabupaten Lombok Barat 

No Ketinggian Luas Wilayah (ha) Persentase (%) 

1       0 – 100    m dpl 55.163,00 32,99 

2   100 – 500    m dpl 69.297,00 41,44 

3   500 – 1.000 m dpl 29.531,00 17,66 

4        >   1.000 m dpl 13.224,00 7,91 

  Total        167.215,00       100,00 

   Sumber data : BPN Lombok Barat 2012 

Potensi pariwisata yang ada di Lombok Barat sangat mendukung dan 

memberikan kesempatan serta harapan untuk lebih ditingkatkan 

pengembangannya. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan 

strategi dan arah kebijakan pengembangan pariwisata sehingga keberadaan objek 

dan daya tarik wisata diharapkan mampu memberikan peluang usaha bagi seluruh 

lapisan masyarakat. Di Kabupaten Lombok Barat memiliki obyek wisata yang 

memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan sebagai destinasi obyek pariwisata 

ke depan. Terdapat 49 obyek pariwisata dengan berbagai karakter dan ciri khas 

masing – masing. Sebagian besar merupakan obyek wisata baru yang masih 

belum dikembangkan secara menyeluruh. Program yang dilakukan Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan memprioritaskan pada peningkatan sarana prasana 

yang ada di lokasi. penyebaran pengembangan kawasan yang berbasis potensi 

alam dan budaya di Kabupaten Lombok Barat dapat di uraikan dalam tabel 

berikut : 

 



 

Kawasan Pariwisata Lombok Barat 

No Kecamatan Wisata Alam Wisata Budaya Ket 

1 Batulayar 1. Pantai Senggigi 

2. Pantai Mangsit 

3. Pantai Meninting 

4. Taman Wisata Alam 

Kerandangan 

1. Pura Batu Bolong 

2. Makam Batulayar 

 

2 Gunung Sari 1. Air Terjun Gerepet 

2. Air Terjun Tibu Ijo 

1. Central Kerajinan 

Desa Sesela 

2. Pura Agung 

Gunung Sari 

3. Makam Mambalan 

 

3 Lingsar 1. Air Terjun Langko 1. Taman Lingsar 

2. Desa Tradisional 

Karang Bayan 

3. Perang Topat 

4. Pura Dalem 

Lingsar 

 

4 Narmada 1. Hutan Raya Nurkasa 

2. Hutan Wisata Sesaot 

3. Wisata Gunung Jae 

4. Pemandian Aik Nyet 

5. Mata Air Manggong 

6. Pemandian Suranadi 

1. Taman Narmada 

2. Goa Jepang 

Lembah Sempaga 

 

5 Kediri  1. Central Industri 

Gerabah Desa 

Banyumulek 

 

6 Labuapi 1. Gunung Pengsong 

2. Pantai Kuranji 

1. Makam Ilam Desa 

Kuranji 

 



3. Pantai Mapak 2. Pura Gunung 

Pengsong 

3. Makam Keramat 

Bontong 

4. Padepokan Presean 

Desa Perampuan 

7 Kuripan 1. Wisata Alam Gunung 

Sasak 

1. Kerajinan Kain 

Tenun 

 

8 Gerung 1. Bukit Batu Idung   

9 Lembar 1. Pantai Cemara 

2. Wisata Mangroove 

Hutan Bakau 

1. Spot Photo 

Pelabuhan Lembar 

2. Makam Keramat 

Cemara 

 

10 Sekotong 1. Gili Nanggu 

2. Gili Sudak 

3. Gili Kedis 

4. Gili Gde 

5. Taman Wisata Alam 

Bangko-Bangko 

6. Pantai Labuhan Poh 

7. Pantai Mekaki 

8. Pantai Sepi 

9. Pantai Gili Genting 

  

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat Bidang Destinasi dan 
Pengembangan Pariwisata 
 
Obyek wisata khas dan unik yang merupakan suatu obyek yang spesifik yang 

hanya ada di Kabupaten Lombok Barat dan mengandung makna yang special bagi 

wisatawan maupun warga sekitarnya yang belum tentu di temui di tempat lain. 

Diantaranya : 



1) Air Awet Muda 

Obyek wisata ini berada di Kecamatan Narmada, tepatnya berada di tengah 

taman Narmada, dengan air yang keluar melalui mata air yang sangat besar, 

airnya juga terasa segar dan sejuk 

“Dahulu tempat mata air ini merupakan tempat untuk mencuci muka dan tempat 

mandi para Raja dan Permaisurinya mereka percaya pada dulu kala air tersebut 

dapat membuat penampilanya menjadi terlihat awet muda”4 

Pada era kali ini air awet muda tersebut di gunakan untuk menyambut tamu-

tamu Negara yang datang berkunjung di pulau Lombok, baik tamu luar negeri 

maupun Menteri Negara yang ingin merasakan indahnya daerah Pariwisata yang 

ada di Lombok Barat. 

2) Perang Ketupat 

Perang Ketupat merupakan tradisi adat budaya yang ada di Kabupaten Lombok 

Barat tepatnya di Kecamatan Lingsar, yang merupakan perpaduan sebagai wujud 

kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Lingsar. 

“Perang Ketupat dilaksanakan pada saat upacara Piodalan di Pura Lingsar 
setiap bulan Purnama Sasih ke enam pada bulan Desember. Perang Ketupat ini 
dilaksanakan setelah selesai Upacara Piodalan yang dilakukan oleh Umat Hindu 
dan Upacara Adat Sasak yang bertempat di Pura Kemalik. Sarana yang digunakan 
untuk upacara perang adalah sesajen berupa ketupat yang sudah selesai di 
gunakan pada saat upacara” 5 

 
Ketupat tersebut dilemparkan keluar di halaman Pura kemudian masyarakat 

menggunakan ketupat tersebut untuk saling lempar, selesainya prosesi perang 

4 Hasil wawancara dengan bapak Jaelani Abdullah, warga sekitar taman Narmada pada 
20 Agustus  2017 

5 Hasil wawancara dengan Pemangku Kemalik yang ada di Pura Lingsar di Kecamatan 
Lingsar Kabupaten Lombok Barat pada 15 Juli 2017 

                                                 



sisa-sisa ketupat tersebut di bawa perang oleh para warga dan dijadikan semacam 

pupuk oleh para petani utnuk menyuburkan tanah pertaninan di wilayah sekitar.  

Pelaksanaan perang ketupat ini sudah dilakukan sejak Zaman Kerajaan dahhulu 

dan pelaksanaanya di Pura Lingsar merupakan bentuk symbol perstuan atau 

toleransi antar umat beragama antara umat Hindu dengan umat Islam, di pura ini 

juga di di bolehkan menggunakan sesajen yang berbahan daging babi demi 

menjaga toleransi antara umat beragama di Kecamatan Lingsar Kabupaten 

Lombok Barat. 

Sektor pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang memiliki nilai strategis 

dalam mendukung kegiatan pembangunan termasuk memperkuat urusan-urusan 

lain yang berkaitan dengan pembangunan di daerah. Kehadiran sector 

kepariwisataan bagi suatu daerah menjadi satu urusan yang dapat membuka ruang 

dan kesempatan dalam rangka memajukan kehidupan masayarakat terutama skali 

yang berhubungan dengan aktifitas ekonomi, karena dengan potensi pariwisata 

cenderung akan menimbulkan dampak yang positif terhadap berbagai aspek 

kehidupan di masyarakat. 

Adapun tahapan perencanaan pembangunan pariwisata yang berbasis potensi 

alam dan budaya di Kabupaten Lombok Barat dimulai dengan strategi 

pengembangan seperti : 6 

1) Mengembangkan kawasan pariwisata dengan obyek wisata unggulan. 
2) Mengelola, mengembangkan dan melestarikan peninggalan sejarah 

purbakala. 
3) Merevitalisasi nilai-nilai budaya serta situs/cagar budaya wisata 

unggulan. 

6 Wawancara dengan I Gde Aryana Susanta, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi 
Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, tanggal 30 Juli 2017 

                                                 



4) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan. 
5) Meningkatkan kelembagaan dan pengelolaan pariwisata 
6) Mengembangkan objek-objek wisata potensial. 
 

C. Kendala – Kendala Yang Di Hadapi Pemerintah Kabupaten Lombok 

Barat Dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Berbasis Potensi Alam 

dan Budaya 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengembangan kawasan pariwisata 

yang berbasis potensi alam dan budaya di Kabupaten Lombok Barat, secara umum 

mengahdapi beberapa kendala seperti kendala yuridis tidak ada aturan yang 

khusus mengatur tentang pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya dan 

non yuridis diantaranya terjadi gangguan-gangguan kemanan terhadap wisatawan, 

terjadi kegiatan pungutan liar oleh beberapa oknum, kurangnya pengetahuan 

masyarakat akan pentingnya pariwisata, minimnya fasilitas yang menuju destinasi 

pariwisata sehingga dapat mengurangi jumlah wisatawan yang datang berkunjug. 

 

D. Upaya Mengatasi Kendala 

1. Membentuk Kelompok Sadar Wisata 

Sesuai dengan hasil temuan dalam penelitian, serta berdasarkan 

penyebaran potensi kepariwisataan perlu di bentuk kelompok sadar wisata untuk 

mendukung kemajuan dalam bidang pariwisata, dengan ikut sertanya masyarakat 

dalam megelola dan menjaga suatu objek parwiwisata maka secara tidak langsung 

akan mengalami damapak positif bagi para warga masyarakat dari segi kesadaran 

akan pentingnya menjaga objek wisata yang akan mendongkrak dalam segi 

ekonomis yaitu meningkatnya pendpatan masyarakat serta dalam segi sumber 



daya manusia yang akan semakin sadar pentingnya asset pariwisata untuk 

kemajuan daerah Kabupaten Lombok Barat seperti yang di amanatkan oleh : 

Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 2 huruf a 
menyatakan bahwa kepariwisataan di selenggarakan berdasarkan asas manfaat dan 
Pasal 5 huruf c menyatakan kepariwisataan di selenggarakan denga prinsip 
memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan 
profesionalitas dan memberdayakan masyarakat setempat. 
 

Suksesnya kepariwisataan nasional dan daerah sangat di tentukan oleh 

adanya dukungan serta partisipasi masyarakat, untuk mendorong partisipasi 

masyarakt secara lebih kongkrit, efektif dan berkesinambungan perlu terus 

diadakan pembinaan yang bersifat komunikatif antara masyarakat dengan 

pemerintah maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait sehingga masyarakat 

lebih memahami dan mngenal tujuan dan manfaat yang dapat di peroleh dari 

pembangunan dan pengembangnan pariwisata secara nasional dan daerah. 

 

2. Membuat Awik-Awik 

Masyarakat di pulau Lombok sangat mencintai adat dan budayanya dan 

konsekuen untuk tetap melestarikanya. masyarakat pedesaan sangat mentaati 

aturan-aturan yang berlaku di desanya. Dengan demikian pembuatan aturan yang 

bersifat khusus tentang pariwisata dapat dituangkan melalui awik-awik desanya 

terutama menyangkut dengan kemanan wisatawan, asalkan awik-awik tersebut 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

ditambahkan oleh I Gde Aryana Susanta bahwa : 

 “dengan adanya awik-awik suatu desa maka secara tidak langsung 
semua warga akan tunduk denga aturan apalagi warga lain ataupun 



wisatawan akan ikut aturan juga jika melihat perilaku warga yang menjaga 
kelestarian daerah wisatanya”7 

 
3. Mengoptimalkan Koordinasi 

Koordinasi antar lini sangatlah pentig karena yang dapat menunjang 

majunya suatu daerah adalah berjalanya kooridnasi antar para pihak yang telibat 

di dalamnya, dalam hal ini untuk kemajuan dalam bidang pengembangan 

pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya maka semua pihak yang terlibat 

mulai dari lapisan masyarakat, swasta serta pemerintah harus memiliki kooridinasi 

yang optimal. 

4. Meningkatkan Kerjasama Antar Kabupaten dan Swasta 

Kerjasama dengan segala pihak untuk memajukan daerah, dalam hal 

potensi wisata alam dan budaya sangat diperlukan asalkan tidak bertentangan 

dengan aturan dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti 

yang di ungkapkan oleh Kharil Anwar ST Dari segi geografis Kabupaten Lombok 

Barat berbatasan dengan beberapa wilayah di antaranya :  

 
“bahwa dengan meningkatkan kerjasama antar kabupaten yang 

berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat yaitu Kabupaten Lombok 
Tengah, Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram, untuk lebih solid 
lagi demi kemajuan pariwisata Indonesia terlebih lagi dengan pihak asing 
sebagai investor dalam menanamkan modalnya untuk pengembangan 
dalam bidang bisnis pariwisata. Setelah berlakunya Peraturan Daerah No 2 
Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat lebih 
mendukung dan spesifik lagi bagi Pariwisata di Nusa Tenggara Barat. 
Apabila kerjasama antar para pihak sudah berjalan maka tidak bias di 
pungkiri lagi berdampak sangat positif bagi pariwisata kita terutama 
meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.8 

  

7 Wawancara dengan bapak I Gde Aryana Susanta selaku Kepala Bagian Destinasi 
Wisata Kabupaten Lombok Barat Pada 2 Oktober 2017 

8 Wawancara dengan Bapak Khairil Anwar ST selaku Kepala Seksi Pemanfaaatan 
Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat pada 24 Juli 2017 

                                                 



III. PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas maka penyusun dapat menarik  

kesimpulan sebagai berikut, Pertama bentuk pengaturan tentang pengembangan 

kawasan pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya di Kabupaten Lombok 

Barat telah di tindak lanjuti melalui produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah 

Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang 

Kabupaten Lombok Barat dan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 27 Tahun 

2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten 

Lombok Barat dan produk hukum Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang 

Kepariwisataan. Secara prinsip sudah menempatkan pengembangan kawasan 

pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya di Kabupaten Lombok Barat 

sesuai dengan porsinya. Kedua Implementasi pengembangan kawasan pariwisata 

yang berbasis potensi alam dan budaya belum sesuai dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lombok Barat Nomer 11 Tahun 2011 yaitu dari segi fasilitas 

pendukung kegiatan pariwisata seperti akses jalan yang buruk, tempat 

pembuangan sampah yang kumuh hingga fasilitas tempat peristirahatan yang 

masih kurang memadai serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses 

pengembangan kawasan pariwisata. 

Kendala yang timbul dalam pelaksanaannya adalah kendala yuridis dan 

kendala non yuridis, kendala yuridisnya yaitu belum adanya produk hukum 

daerah yang mengatur khusus tentang pengembangan kawasan pariwisata yang 



berbasis potensi alam dan budaya serta kendala non yuridisnya yaitu sumber daya 

manusianya yang masih rendah. 

 

B. Saran 

Dari hasil kesimpulan diatas maka penyusun dapat menyampaikan saran 

sebagai berikut, Pertama terkait penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, di dalam pengaturan ini bukanlah 

produk hukum yang bersifat khusus yang mengatur tentang pariwisata alam dan 

budaya sehingga perlu adanya produk hukum daerah yang  dimiliki Pemerintah 

Kabupaten Lombok Barat untuk mengatur secara khusus tentang pariwisata alam 

dan budaya, mengingat bahwa Kabupaten Lombok Barat memiliki potensi 

pariwisata alam dan budaya untuk di kembangkan. Kedua Pemerintah Kabupaten 

Lombok Barat harus segera berbenah dalam hal penigkatan fasilitas pendukung 

kegiatan pariwisata berupa perbaikan akses jalan menuju kawasan pariwisata, 

memiliki pengelolaan yang baik terhadap sampah, meningkatkan kualitas tempat 

peristirahatan bagi wisatawan dan melakukan pemberdayaan masyarakat guna 

meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan 

pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya di Kabupaten Lombok Barat. 
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