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BAB IV 

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

4.1 Provinsi Nusa Tenggara Barat 

NTB sempat menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur dalam konsepsi 

Negara Republik Indonesia Serikat. NTB menjadi bagian dari Provinsi Sunda Kecil 

setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Pasca dibacakannya proklamasi 

kemerdekaan Indonesia, barulah NTB menjadi sebuah Provinsi. Tahun 1958 

disahkan AR. Moh. Ruslan Djakraningrat sebagai gubernur pertama provinsi NTB. 

Pada tahun 1968 saat krisis nasional, gubernur kedua provinsi NTB diangkat yaitu 

HR. Wasita Kusuma.46   

Secara geografis, NTB terletak antara 115° 46' - 119° 5' Bujur Timur dan 8° 

10' - 9 °g 5' Lintang Selatan. Provinsi NTB terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau 

Lombok dan Sumbawa dan dikelilingi oleh 280 pulau-pulau kecil. Sebagian besar 

dari penduduk Pulau Lombok berasal dari suku Sasak, sementara Pulau Sumbawa 

berasal dari suku Bima dan Suku Sumbawa. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 

49.312,19 km² yang terdiri dari daratan seluas 20.153,15 km² (40,87%) dan perairan 

laut seluas 29.159,04 km² (59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 km².  Batas 

wilayah NTB berdasarkan arah angin yaitu; 

46 Pemerintah Provinsi NTB, diakses dalam http://www.ntbprov.go.id/hal-sejarah-nusa-tenggara-

barat.html (25/07/2017, 01.36 WIB) 

http://www.ntbprov.go.id/hal-sejarah-nusa-tenggara-barat.html
http://www.ntbprov.go.id/hal-sejarah-nusa-tenggara-barat.html
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a. Utara  : Laut Jawa dan Laut Flores 

b. Selatan  : Samudera Indonesia 

c. Timur  : Selat Sape / Provinsi Nusa Tenggara Timur 

d. Barat  : Selat Lombok / Provinsi Bali 

4.1.1 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Sebuah badan pemerintahan tentu saja memiliki visi dan misi tersendiri. 

Visi dan misi merupakan suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan 

sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Visi dapat 

berarti pandangan ataupun wawasan jauh mengenai perusahaan, sednagkan misi 

berarti pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh sebuah lembaga untuk 

mewujudkan visi. Pemerintah Provinsi NTB  menetapkan “Mewujudkan 

Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing, 

dan Sejahtera” sebagai visi. 

Didalam visi pembangunan tersebut terkandung makna filosofis yang 

mendasar yaitu; 

a. Kata “Masyarakat NTB” artinya seluruh warga masyarakat yang 

hidup dan bermukim di wilayah NTB. 

b.  Kata “Beriman” artinya masyarakat yang agamis atau religius 

yang melaksanakan ajaran agama dengan baik, berahlak mulia dan saling 

menghargai satu sama lain. 

c. Kata “Berbudaya” artinya masyarakat yang mampu berpartisipasi 

dalam pemangunan dilandasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. 
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d. Kata “Berdayasaing” artinya masyarakat yang sehat, cerdas, 

produktif, inovatif, kreatif agar mampu bersaing secara global. 

e. Kata “Sejahtera” artinya masyarakat yang mampu memenuhi 

kebutuhan dasar secara ekonomi, sosial, dan berkeadilan. 

Misi Provinsi NTB sebagai berikut; 

a. Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter; 

b. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal; 

c. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani 

penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan; 

d. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing; 

e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penuruanan 

kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah. 

f. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan 

konektivitas wilayah berbasis tata ruang; 

g. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

 

4.1.2 Lambang Daerah 

Berdasarkan peraturan UU No. 64 Tahun 1958 disahkan lambang daerah 

Provinsi NTB pada tangal 11 Agustus 1958; diundangkan 14 Agustus 1958. 

Wilayah asal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 sub 7 dan 8 dari 

Staatsblad 1946 No. 143 yaitu; Daerah Lombok dan Daerah Sumbawa dengan 

kedudukan pemerintahan di Kota Mataram.  
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Gambar 4.1 Lambang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

 

(sumber: www.ntbprov.go.id) 

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Lambang Daerah Provinsi NTB 

antara lain; 

a. Padi dan Kapas  : Butiran padi sebanyak 58 butir, daun 

kapas sebanyak 17, bunga kapas sebanyak 12 kuntum yang semuanya 

melambangkan 17 desember 1958 yaitu saat berdirinya Provinsi NTB 

b. Bintang Segi Lima : Melambangkan 5 sila dari Pancasila 

c. Gunung yang berasap : Melambangkan Gunung Rinjani, 

gunung berapi tertinggi di NTB. 

d. Kubah   : Melambangkan penduduk Provinsi NTB 

yang taat dan patuh melaksanakan perintah-perintah agama. 

e. Kijang   : Melambangkan binatang khas yang terdapat 

di Pulau Sumbawa. 

f. Prisai   : Melambangkan kebudayaan atau kesenian 

rakyat Provinsi NTB dan juga melambangkan jiwa kepahlawanan. 
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g. Tulisan “Nusa Tenggara Barat” : Melambangkan nama daerah 

berpemerintahan yang terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. 

Arti-arti warna yang dipakai dalam Lambang Provinsi NTB: 

a. Biru : Kesetiaan. Provinsi NTB selalu setia pada perjuangan 

Bangsa Indonesia 

b. Hijau : Kemakmuran. Menjadi cita-cita dan juga tanda kesuburan 

dari Daerah Provinsi NTB. 

c. Putih : Kesucian. Keluhuran rakyat Provinsi NTB yang senantiasa 

taat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bercita-cita luhur dan suci serta 

tindak tanduk baik rokhaniah maupun jasmaniah berdasarkan kesucian. 

d. Kuning : Kejayaan. Keberanian berjuang atas dasar kesucian 

akan membawa pada kejayaan. 

e. Hitam : Abadi. Kejayaan yang berdasrkan atas landasan yang luhur 

akan abadi. 

f. Merah : Keberanian, Kepahlawanan. Berjiwa hidup untuk 

menegakkan kebenaran dan keadilan. 

 

4.2 Profil BPPD-NTB 

Dulunya BPPD-NTB merupakan sebuah asosiasi kecil yang bernama 

Lombok Sumbawa Promo (LSP). Berperan sebagai organisasi yang 

mempromosikan NTB. Tiga tahun berdiri sebagai sebuah organisasi kecil. Lombok 

Sumbawa Promo kemudia dipermanenkan menjadi sebuah badan oleh Gubernur 
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NTB. Tahun 2009, berdasarkan keputusan Gubernur NTB, Lombok Sumbawa 

Promo resmi berganti nama menjadi Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB. 

Berbagai program dan promosi dilakukan dalam mengenalkan NTB sebagai 

daerah tujuan wisata. Pada masa kepemimpinan Awanandi Aswinambawa tahun 

2009-2013, NTB menargetkan satu juta kunjungan wisatawan. Pemerintah daerah 

dan BPPD-NTB sebagai mitra kerjanya berhasil menembus angka 1,3 juta 

wisatawan asing maupun mancanegara. Target wisatawan tidak hanya datang dari 

seluruh Indonesia melainkan hingga Asia dan Eropa. Hingga tahun 2013 angka 

kunjungan wisatawan ke NTB terus menunjukan peningkatan yang signifikan. 

BPPD-NTB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tentang 

Kepariwisataan pasal 44 terdiri atas dua unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan 

unsur pelaksana. Pembentukan unsur penentu kebijakan difasilitasi oleh pemerintah 

daerah melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nusa Tenggara Barat. 

Sesuai dengan pasal 46 BPPD-NTB membentuk unsur pelaksana untuk 

melaksanakan tugas oprasional. 

 

4.2.1 Visi dan Misi BPPD-NTB 

 4.2.1.1 Visi 

 Menjadi badan swasta mandiri yang professional dalam 

mempromosikan pariwisata Nusa Tenggara Barat di dalam dan luar negeri. 

4.2.1.2 Misi 

 Melaksanakan promosi strategis dalam rangka; 

a. Meningkatkan citra pariwisata Nusa Tenggara Barat, 
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b. Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan 

devisa, 

c. Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan, 

d. Menggalang pendanaan dari berbagai sumber yang sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan, dan 

e. Melakukan riset pengembangan usaha dan bisnis pariwisata. 

 

4.2.2 Tugas dan Fungsi BPPD-NTB 

4.2.2.1 Tugas Unsur Penentu Kebijakan BPPD-NTB: 

Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat memiliki tugas pokak sebagai berikut: 

a. Menyusun dan menetapkan kebijakan strategis dalam rangka 

meningkatkan citra kepariwisataan Nusa Tenggara Barat. 

b. Menusun dan menetapkan kebijakan strategis dalam upaya 

meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa. 

c. Menyusun dan menetapkan kebijakan strategis dalam meningkatkan 

kunjungan wisatawan nusantaran dan pembelanjaan. 

d. Menyusun dan menetapkan kebijakan strategis dalam menggalang 

pendanaan dari sumber selain  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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e. Menyusun dan menetapkan kebijakan strategis terhadap 

kemungkinan melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis 

pariwisata. 

 

4.2.2.2 Fungsi Unsur Penentu Kebijakan BPPD-NTB: 

Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat mempunyai funsi sebagai berikut: 

a. Menyusun dan menetapkan kebijakan strategis sebagai 

koordinator   promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah. 

b. Menyusun dan menetapkan kebijakan strategis sebagai mitra 

pemerintah dan pemerintah Daerah dalam mempromosikan pariwisata Nusa 

Tenggara Barat di mata dunia. 

 

4.2.2.3 Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana BPPD-NTB: 

Tugas dan fungsi unsur  pelaksana BPPD-NTB pada hakekatnya adalah 

melaksanakan secara operasional  semua bentuk kebijakan strategis yang telah 

ditetapkan oleh unsur penentu kebijakan BPPD-NTB dengan mengedepankan 

prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup BPPD itu sendiri 

maupun  dalam hubungan kerja dengan instansi pemerintah dan pemerintah Daerah 

Nusa Tenggara Barat. 
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 4.2.3 Kebijakan Strategis BPPD NTB 

Berdasarkan data dan permasalahan di atas, Badan Promosi Pariwisata perlu 

menerlurkan beberapa kebijakan strategis BPPD NTB diantaranya sebagai berikut: 

a. Membangun sistem promosi pariwisata yang menitikberatkan pada 

komunikasi langsung maupun media sosial 

b. Melakukan promosi tidak hanya di dalam negeri melainkan juga di 

luar negeri 

c. Meningkatkan kualitas kunjungan wisatawan dengan 

memparpanjang length of stay wisatawan 

d. Mengupakan peningkatan anggaran promosi pariwisata NTB. 

 

4.2.4 Tujuan & Sasaran Program 

BPPD NTB dalam promosinya, mengkategorikan tujuan programnya ke 

dalam beberapa tujuan berikut ini: 

a. Mempromosikan keunggulan potensi pariwisata NTB sebagai 

tujuan wisata yang menarik dan menguntungkan bagi wisatawan dan 

masyarakat. 

b. Meningkatkan dan memantapkan citra wisata NTB di pasar 

domestik dan internasional. (image branding) 

c. Menyebarluaskan informasi dan pengetahuan tentang produk – 

produk wisata NTB yang telah dikembangkan. 

d. Membangun dan membina komunikasi yang efektif dengan media 

dan pers nasional maupun internasional. 
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4.2.5 Program Jangka Pendek BPPD NTB 

a. Menetapkan Standard Promotion Plan & Strategy (SOP) 

b. Menguatkan kinerja internal lembaga (Organisasi/Assosiasi, 

Pengurus & Eksekutif) 

c. Tourism Media Center 

d. Kemitraan dengan SKPD terkait di Pemerintah Provinsi NTB dan 

dengan masing – masing BPPD di Kabupaten dan Kota 

e. Crisis Center Desk untuk mengantisipasi isu – isu negatif seputar 

dunia pariwisata NTB 

f. Internet Marketing : web site, socmedia, email blast dan lain-lain. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


