
i 
 

JURNAL ILMIAH 

PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING DI SEKTOR 

PARIWISATA MENURUT TRIMs DAN IMPLEMENTASINYA DI  

KABUPATEN LOMBOK TENGAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

DANI BERLI 

 

D1A 111 337 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MATARAM 

MATARAM 

2018 

 



 
 

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah 

PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING DI SEKTOR 

PARIWISATA MENURUT TRIMs DAN IMPLEMENTASINYA DI  

KABUPATEN LOMBOK TENGAH 

 

 

 

 

Oleh 

DANI BERLI 

 

D1A 111 337 

 

 

Menyetujui, 

Pembimbing Pertama, 

 

 

 

 

 

Budi Sutrisno., SH. M.Hum 

NIP. 195910221989031002 

 

 



 
 

PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING DI SEKTOR 

PARIWISATA MENURUT TRIMs DAN IMPLEMENTASINYA DI 

KABUPATEN LOMBOK TENGAH 

 

DANI BERLI 

D1A 111 337 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MATARAM 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan investasi 

asing di sektor pariwisata dan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah 

Daerah dan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan 

investasi asing di sektor pariwisata. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatip empiris dengan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-

undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sosiologis. Tujuan dari penelitian 

ini untuk mengetahui ketentuan investasi asing di sektor pariwisata Lombok 

Tengah. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan penanaman modal asing di 

Kabupaten Lombok Tengah harus selalu mengacu kepada Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 

Kata kunci : Pengaturan, Penanaman Modal Asing, Kabupaten Lombok 

Tengah. 

REGULATION OF FOREIGN INVESTMENT IN TOURISM SECTOR BY 

TRIMS AND ITS IMPLEMENTATION IN CENTRAL LOMBOK 

DISTRICT 

ABSTRACT 

This study aims to find out how the provisions of foreign investment in the 

tourism sector and to find out how the role of the Regional Government and the 

people of Central Lombok Regency in increasing foreign investment in the 

tourism sector. This research method is an empirical normative legal research with 

approach methods, namely the legislative approach, conceptual approach, 

sociological approach. The purpose of this study was to determine the provisions 

of foreign investment in the tourism sector of Central Lombok. The results of the 

study that the implementation of foreign investment in Central Lombok Regency 

must always refer to Law Number 25 of 2007 concerning Investment. 

Keywords: Arrangement, Foreign Investment, Central Lombok Regenc
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I. Pendahuluan 

 

Indonesia merupakan Negara yang sedang membangun, hal ini diperlukan 

adanya modal atau investasi yang besar.
1
 Pembangunan merupakan salah satu 

cara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil pembangunan 

harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan 

kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi 

daerah adalah suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan masyarakatnya 

mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara 

pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerja baru 

dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. 

Pembangunan ekonomi identik dengan pembangunan sektor-sektor ekonomi 

yang terdapat di Negara kita ini, seperti; sektor pertanian, kehutanan, perikanan, 

pariwisata dan lain-lain.
2
 Pembangunan dibidang ekonomi di Indonesia sendiri 

telah berjalan kurang lebih 33 tahun lamanya sejak dicanangkan oleh pemerintah 

orde baru pada tahun 1970-an. Kurun waktu seperempat abad itu sudah membawa 

perubahan dalam masyarakat Indonesia yang digerakkan oleh pembangunan 

ekonomi dengan berbagai eskalasi dan dinamikanya yang terjadi. 

Pada pertengahan tahun 1997 pariwisata di Indonesia mencapai puncak 

kejayaannya karena telah memberikan konstribusi cukup besar terhadap perolehan 

devisa bagi Negara disamping pendapatan asli daerah (PAD). Tetapi pada tahun 

1997 juga merupakan titik balik dari kejayaan pariwisata Indonesia, karena di 

                                                 
1
 Salim Hs dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Cet. 3, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2012, hlm. 1 
2
 Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, Cet. 3, Kencana, Jakarta, 

2007, hlm. 1 
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tahun itu terjadi krisis demi krisis sehingga pariwisata menjadi terpuruk hingga 

penutupan tahun 2000.
3
 

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu dari beberapa Kabupaten 

di Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang cukup berpotensi, sebab Lombok 

Tengah  dikenal memiliki beberapa destinasi wisata yang sangat indah. Salah 

satunya di Mandalika Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini menunjukkan 

bahwa Lombok Tengah sangat berpotensi untuk menerima investor asing dalam 

sektor pariwisata, hanya saja di tempat tersebut masih kurang mendapatkan 

perhatian dari Pemda Loteng dan Pemprov NTB umumnya untuk merawat dan 

menjaganya sehingga menimbulkan daya tarik bagi investor asing di sektor 

pariwisata. 

Aturan yang tertuang dalam investasi adalah Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dimana aturan ini telah 

mencerminkan prinsip-prinsip dasar dari TRIMs. Untuk itu Pemerintah Daerah 

dalam mengelola pariwisata di Lombok Tengah tentunya harus mengacu kepada 

aturan tersebut, sehingga dapat menciptakan hubungan investasi yang baik antara 

pemerintah dan pemilik modal. 

Investasi asing di Kabupaten Lombok Tengah merupakan hal yang penting 

diamati guna kepentingan banyak pihak. Baik hal-hal yang berkaitan dengan 

syarat dan prosedur pelaksanaan investasi asing, hak dan kewajiban investor asing 

dalam menjalankan roda usaha, dan kendala-kendala yang menghambat investor 

asing untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lombok tengah. 

                                                 
3
 Nurhayati “Analisis Investasi Sektor Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Kota Batam 

Tahun 2014,” (Makalah) Untuk Meningkatkan Investasi Disektor Pariwisata Kota Batam. Diakses 

pada tanggal 22 November 2018. 
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Dari pemaparan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah; (1) Bagaimana ketentuan investasi asing di sektor 

pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah ?. (2) Bagaimana peran Pemerintah 

Daerah dan Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan 

investasi asing disektor pariwisata ? 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana ketentuan investasi asing 

disektor pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan mamfaat penelitian 

ini terdiri dari mamfaat teoritis dan mamfaat praktis. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris 

yang merupakan dimana penelitian yang menelaah dan mengkaji suatu Peraturan 

Perundang-Undang pada pelaksanaan di dalam masyarakat pada dasarnya 

merupakan penelitian perbandingan antara ideal hukum dan realitas hukum yang 

terkait dengan pengaturan penanaman modal asing di sektor pariwisa, sedangkan 

metode pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan 

(statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan 

pendekatan sosiologis (sicio legal research). 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Ketentuan Investasi Asing Di Sektor Pariwisata Di Kabupaten Lombok 

Tengah. 

Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu Kabupaten di Provinsi NTB 

yang banyak dikunjungi para wisatawan dalam Negeri maupun manca Negara. 

Lombok Tengah hanya berjarak sekitar 30 kilometer dari Kota Mataram menjadi 

keuntungan tersendiri untuk mendorong wisatawan mengekspos langsung 

keindahan pariwisata tersebut. Untuk menarik minat wisatawan terutama 

wisatawan manca Negara pemerintah Lombok Tengah juga telah menyiapkan 

berbagai fasilitas yang mendukung potensi wisata, seperti objek wisata alam, 

objek wisata budaya dan objek wisata buatan.
4
 

Objek-objek wisata tersebut menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung 

ke Lombok Tengah, jumlah kunjungan para wisatawan yang berkunjung ke 

Lombok Tengah periode 2013-2017 setiap tahunnya selalu meningkat. Hal ini 

menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata menunjukkan kinerja yang 

membaik dalam lima tahun terahir. Intervensi pembangunan pariwisata yang telah 

dilaksanakan melalui penataan dan pengembangan sumber daya manusia 

kepariwisataan, peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata dan promosi 

pariwisata telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan 

pariwisata. Kondisi tersebut tercermin dari peningkatan jumlah kunjungan 

wisatawan baik asing maupun domestik. Secara total jumlah kunjungan 

                                                 
4
 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Pariwisata Di Lombok Tengah, 

http://lomboktengahkab.go.id/pariwisata. Diakses pada tanggal 23 Mei 2018. 

http://lomboktengahkab.go.id/pariwisata
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wisatawan khususnya wisatawan kategori overnight visitor (orang) meningkat 

sebesar 60,4 persen ditahun 2017 dari kondisi 2013. 

Secara detail peningkatan perkembangan jumlah wisatawan dapat di lihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 1. 

Jumlah Wisatawan dan Rata-Rata Lama Tinggal 

Tahun 2013-2017. 

 

Tahun 

Jumlah Wisatawan Kategori 

Overnight Visitor (Orang) 

 

Total 

 

Rata-Rata 

Lama Tinggal 

(Hari) Asing Domestik 

2013 45.509 17.289 62.798 2,58 

2014 58.364 23.535 81.899 2,71 

2015 77.278 25.150 102.428 3,55 

2016 54.954 49.766 104.720 3,93 

2017 46.908 53.820 100.728 3,05 
Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017. 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan di 

tentukan bahwa, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah, dan  Pemerintah Daerah. Sedangkan kepariwisataan adalah 

keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi 

serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara 

serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, 

pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. 

Pemerintah sendiri terkait dengan penyempurnaan berbagai produk hukum 

telah mengeluarkan berbagai Peraturan Perundang-Undangan baru yang lebih 

menjamin berjalannya iklim investasi yang sehat, misalnya pemerintah telah 

memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
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Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2007 tentang Penanaman Modal. Peraturan-peraturan tersebut pada dasarnya 

dikeluarkan dengan tujuan agar investasi khususnya asing di Indonesia itu dapat 

meningkat. 

Dalam pembangunan ekonomi, penanaman modal asing di sektor pariwisata 

memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

daerah, khususnya daerah Lombok Tengah. Sumber modal tersebut sangat 

ditentukan oleh meningkatnya akumulasi penanaman modal atau investasi di 

sektor pariwisata. Pemerintah Daerah sendiri untuk meningkatkan mutu investasi 

atau penanaman modal asing disektor pariwisata, telah mengeluarkan regulasi-

regulasi yang dapat dirasakan menjadi daya pemicu untuk meningkatkan jumlah 

investasi asing di Lombok tengah. 

Kabupaten Lombok Tengah sendiri telah mengeluarkan beberapa Peraturan-

Peraturan yang terkait penanaman modal guna mendorong para investor asing 

khususnya  di sektor pariwisata bisa meningkat, seperti: 

a. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan. 

b. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Standar 

Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Lombok 

Tengah. 

c. Peraturan Daerah Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu. 

d. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 36 Tahun 2013 tentang Paten. 

e. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tugas 

Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Lombok Tengah. 
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f. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Lombok 

Tengah. 

 

Dalam upaya meningkatkan investasi pariwisata pemerintah Kabupaten 

Lombok Tengah mengambil suatu kebijakan dengan membentuk Badan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) yang diatur 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1.a Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang 

merupakan salah satu pencerminan pemerintah kabupaten untuk menciptakan 

iklim, mendorong kearah terciptanya keseragaman pola dan langkah, 

penyelenggaraan dan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat sehingga 

adanya keterpaduan perizinan, akhirnya masyarakat dapat menerima pelayanan 

yang lebih sederhana. 

Kendala-Kendala Terhadap Investasi Di sektor Pariwisata Kabupaten 

Lombok Tengah. 

Kendala-kendala yang disebabkan berbagai faktor terus bermunculan baik 

teknis maupun prosedural yang dalam perkembangannya kemudian menghambat 

masuknya investasi atau berjalannya investasi yang sudah ada di Kabupaten 

Lombok Tengah. Terdapat sejumlah kendala-kendala yang menyebabkan investor 

asing maupun domestik masih enggan untuk segera melakukan investasinya di 

Kabupaten Lombok Tengah. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Supardi, 

selaku pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, bahwa kendala-
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kendala dalam melakukan investasi di Kabupaten Lombok Tengah kerap kali 

disebabkan oleh masalah-masalah seperti:
5
 

a. Sarana-prasarana 

b. Keamanan 

c. Perizinan lokasi tempat usaha, dan 

d. Infrastruktur 

Terlepas dari serangkaian kendala teknis maupun prosedural dalam 

melakukan investasi di Kabupaten Lombok Tengah, terdapat juga kendala yang 

secara khusus dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Kendala-

kendala tersebut yakni: 

a. Rendahnya upaya sosialisasi serta pemasaran produk, sarana informasi, 

maupun kurangnya sumber daya masyarakat yang berkompeten. 

b. Kurangnya penguatan anggaran dalam peningkatan kapasitas sumber 

daya serta terjadi koordinasi yang kurang kondusif dan terstruktur antara 

sektor-sektor yang terlibat dalam pengelolaan investasi. 

Peran Pemerintah Daerah Lombok Tengah Dalam Meningkatkan Investasi 

Di sektor Pariwisata. 

Salah satu kebijakan hukum penting dalam hal ini adalah mengenai 

pembuatan lembaga khusus untuk menangani birokrasi investasi Lombok Tengah 

adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) 

yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1.a 

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 

                                                 
5
 Hasil wawancara dengan Supardi, Selaku Pegawai Dinas Pariwisata Lombok Tengah, 28 

Mei 2018, Kantor Dinas Pariwisata Lombok Tengah. 
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tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Lombok Tengah. 

BPMP2T Lombok Tengah merupakan prosedur yang harus dilalui oleh para 

investor yang akan berinvestasi di Lombok Tengah. Mekanisme prosedur alur 

standar perizinan BPMP2T Lombok Tengah ini sangat mudah diakses dan 

prosedural yang tidak berbelit-belit untuk berinvestasi di Lombok Tengah, serta 

waktu penyelesaiannya dalam sepuluh hari kerja dari berkas permohonan yang 

diterima lengkap dan benar pada ruang informasi dan tidak dipungut biaya/tarif 

yang menjadikan banyak para investor menanamkan modalnya khususnya 

dibidang perhotelan, restoran serta travel agen dilakukan baik investor asing 

maupun lokal di Lombok Tengah. 

Dalam lain hal, peran pemerintah Lombok Tengah juga mempercepat 

infrastruktur pembangunan jalan strategis, karna pembangunan infrastruktur 

merupakan salah satu aspek penting untuk mempercepat proses pembangunan 

daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda 

penggerak pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur yang merujuk pada 

infrastruktur teknis atau fisik seperti fasilitas: Jalan, air bersih, listrik dan lain-lain. 

Peran Serta Masyarakat Lombok Tengah Dalam Meningkatkan Investasi Di 

Sektor Pariwisata. 

Masyarakat memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata, 

karena masyarakat lebih mengerti akan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat 

setempat guna menuju pembangunan masyarakat. Pembangunan pariwisata yang 

berhasil adalah pembangunan pariwisata yang dilakukan bersama sehingga 
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pembangunan pariwisata dapat memberikan keuntungan secara ekonomi, sosial, 

maupun budaya kepada masyarakat setempat. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis, partisipasi masyarakat Lombok 

Tengah dalam pengembangan pariwisata berupa, anatara lain:
6
 

a. Sumbangan pemikiran 

b. Sumbangan pendanaan, dan 

c. Sumbangan tenaga. 

Sedangkan bentuk pembinaan dari pemerintah Lombok Tengah ke 

masyarakat dengan tujuan  untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar, 

yaitu: 

a. Mengadakan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat sekitar objek 

wisata untuk menciptakan masyarakat yang sadar wisata. 

b. Mengajak masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan di lokasi wisata 

seperti mengadakan kerja bakti dan lain-lain. 

c. Ikut melestarikan budaya adat-istiadat yang di sekitar objek wisata, 

budaya kuliner, dan lain-lain, serta 

d. Keindahan, dan keramahan terhadap pengunjung.  

                                                 
6
 Hasil wawancara dengan H. Ahmad, Selaku Pengelola Sasak Mekar, 5 April 2018, Kantor 

Desa Mawun Lombok Tengah. 
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I. PENUTUP 

 

Kesimpulan. 

1. Kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Lombok Tengah 

dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang Penanaman modal Undang-Undang Pariwisata, terkait dengan izin-izin 

pada bidang penanaman modal, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok 

Tengah juga berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Perka BKPM No. 

14 Tahun 2015 dan juga Perka BKPM No. 15 Tahun 2015. 

2. Kendala-kendala Kabupaten Lombok Tengah yang disebabkan berbagai faktor 

terus bermunculan yang kemudian bisa menghambat masuknya investasi 

pariwisata seperti; sarana prasarana, infrastruktur yang belum memadai, 

kebersihan lingkungan hidup, keamanan, perizinan lokasi tempat usaha dan 

lain-lain. 

3. Investasi dalam mengembangkan obyek pariwisata, yaitu meningkatkan 

pengembangan obyek wisata Kabupaten Lombok Tengah seperti 

pengembangan aksesibilitas/tranportasi pariwisata, pengembangan fasilitas 

pariwisata, pengembangan industri pariwisata, pengembangan kelembagaan 

pariwisata, serta pengembangan pemasaran pariwisata. 

Saran. 

1. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini diperlukan perhatian 

berlebih guna memberikan dan meningkatkan jaminan keamanan investasi 

melalui pembinaan dan pengawasan. 
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2. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang sebagai aktor penggerak 

investasi di daerah tentunya permasalahan yang timbul dari berbagai faktor 

kendala yang menjadi penghambat masuknya investasi dapat segera di 

selesaikan. 

3. Perlunya peningkatan manajemen investasi yang di kelola secara maksimal 

oleh BPMP2T kabupaten lombok tengah sehingga investor menjadi lebih 

nyaman dalam berinvestasi serta semakin terciptanya iklim investasi yang 

kondusif di kabupaten lombok tengah yang pada akhirnya dampak dari adanya 

investasi di daerah dapat dirasakan oleh segenap masyarakat.  
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