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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjanjikan banyak 

keuntungan jika dikembangkan, karena saat ini melakukan perjalanan wisata 

merupakan sebuah keharusan bagi sebagian orang oleh karena itu jika 

dikembangkan akan mendapatkan banyak keuntungan melalui banyaknya 

kunjungan wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata, terutama bagi sebuah 

negara yang memiliki banyak daya tarik wisata seperti Indonesia yang memiliki 

sangat banyak daya tarik terutama daya tarik keindahan alam. Oleh karena itu 

pemerintah mulai sadar akan pentingnya membangun sektor demi mendapatkan 

keuntungan yang maksimal dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional 

serta mensejahterakan rakyat. 

A. Kementerian Pariwisata ( Deput Pengembangan Destinasi dan Industri 

Pariwisata) 

Kementerian Pariwisata merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam 

melakukan pembangunan dalam sektor pariwisata di Indonesia sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pariwisata No. 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Pariwisata tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pariwisata, Kmenteran Paiwisata memiliki tugas fungsi yaitu sebagai  

a) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pariwisata;  

b) Pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara  yang  menjadi  

tanggung  jawab Kementerian Pariwisata;  
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c) Pengawasan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian 

Pariwisata;  

d) Pelaksanaan  bimbingan  teknis  dan  supervisi  atas  pelaksanaan  

urusan Kementerian Pariwisata di daerah;  

e) Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional 

Oleh karena Kementerian Pariwisata memiliki tugas dan fungsi salah satunya 

sebagai perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata 

maka dapat dikatakan bahwa Kementerian Pariwisata yang membuat kebijakan 

tentang pariwisata yang nantinya akan dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata 

sendiri, namun dalam pelaksaannya tak jarang kementerian pariwisata tidak 

melakukannya sendiri namun memerlukan bantuan dari pemerintah daerah yang 

biasanya kita sebut dengan, atau bahkan bekerja sama dengan stakeholder lainnya 

demi terciptanya tujuan yang diinginkan dalam melaksanakan sebuah kebijakan 

yang telah di tetapkan.  

Dalam pembuatan serta pelaksaan kebijakan pembangunan dan 

pengembangan pariwisata, Kementerian Pariwisata telah membentuk sebuah 

Deputi yang bertanggung jawab atas hal tersebut yaitu Deputi Pengembangan 

Destinasi dan Industri Pariwisata. Hal ini dilakukan agar terdapat sebuah bidang 

yang memang terfokus dalam melakukan pengembangan sehingga diharapkan 

nantnya dapat maksimal dalam melakukan pembangunan di bebrapa destinasi 

pariwisata di Indonesia  
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Gambar 3.1  Struktur Organisasi Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri 

Pariwisata 

Sumber : Struktur Organisasi Kementerian Pariwisata tahun 2017 

 

Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata bertanggung jawab 

langsung kepada Menteri Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya, selain itu 

terdapat beberapa asisten deputi yang telah disesuaikan dengan karakteristik 

pariwisata di Indonesia agar nantinya dalam melakukan tugasnya lebih tepat 

sasaran terhadap sektor pariwisata di Indonesia. Deputi Bidang Pengembangan 

Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas penyiapan perumusan dan 

koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi wisata 

budaya, alam, dan buatan, serta peningkatan daya saing industri pariwisata. 

Selain struktur utama diatas, dalam melaksanakan tugasnya Deputi 

Pengembangan Destinasi dan Industri pariwisata membentuk beberapa kelompok 

tugas seperti halnya dalam melaksanakan kebijakan Pembangunan 10 Destinasi 
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Pariwisata Prioritas, Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Oariwisata 

membentuk sebuah Kelompok Kerja (POKJA) yang bertanggung jawab atas 

kebijakan tersebut di masing-maisng destinasi pariwisatanya, pokja tersebut 

bernama “Tim Percepatan Pembangunan 10 DPP”. 

 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi TIM Percepatan Pembangunan 10 DPP 

Sumber : Perencanaan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Mandalika 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa yang menjadi dewan pengarah 

dalam Tim percepatan pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas “DPP” 

setelah bapak Arif Yahya selaku Menteri Pariwisata yaitu bapak Dadan Rizki 

Ratman selaku Deputi  Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata. 

Di dalam tim percepatan pembangunan 10 DPP terdapat 10 anggota yang 

nantinya bertanggung jawab atas masing-masing desinasi yang telah tentukan, 

dalam hal ini yang memegang tanggung jawa langsung terhadap pembangunan 
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Destinasi Pariwisata Prioritas adalah bapak Taufan Rahmadi selaku PIC 

Mandalika.  

Tugas Pokok dan fungsi dari masing-masing anggota tim percepatan 

pembangunan 10 DPP ini adalah melaporkan progress repost setiap bulannya 

dalam rapay bulanan pembangunan 10 Destinasi Pariwisata prioritas. Begitu pula 

dengan PIC Mandalika memiiki tugas untuk bertanggung jawab atas Destinasi 

Pariwisata Prioritas serta melakukan pelaporan progress pembangunan di 

Mandalika.  

B. Gambaran Umum Destinasi Pariwisata Prioritas Mandalika, Kabupaten 

Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Mandalika merupakan sebuah kawasan yang berada di pulau Lombok Nusa 

Tenggara Barat, Mandalika berasal dari nama seorang tokoh legenda, yaitu Putri 

Mandalika yang dikenal dengan parasnya yang cantik. Setiap tahunnya, 

masyarakat Lombok Tengah merayakan upacara Bau Nyale, yaitu ritual mencari 

cacing laut yang dipercaya sebagai jelmaan dari Putri Mandalika. Perayaan ini 

merupakan budaya yang unik dan menarik wisatawan baik lokal maupun 

internasional.  

Mandalika memiliki sangat banyak destinasi pariwisata yang menawan 

seperti pantai, bukit, serta wisata bawah laut yang memukau. Berdasarkan potensi 

serta keunggulan yang dimiliki oleh Mandalika, PT Pengembangan Pariwisata 

Indonesia (Persero) yang telah mengembangkan Nusa Dua Bali mengusulkan 

pembentukan KEK Mandalika. Sebagai destinasi wisata bahari dan wisata budaya 

dengan panorama yang eksotis dan berdekatan dengan Pulau Dewata, KEK 
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Mandalika diperkirakan akan menarik kunjungan 2 juta wisatawan mancanegara 

per tahun pada 2019.  

Atas usulan tersebut Pemerintah mulai mempertimbangan untuk membentuk 

Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, hingga pada akhirnya dibentuklah 

kebijakan pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas yang Mandalika 

merupakan salah satunya. Dalam kebijakan tersebut pembentukan KEK 

Mandalika menjadi salah satu programnya.  

1. Letak Geografis dan Administrasi 

Kawasan Mandalika merupakan sebuah kawasan wisata yang berada di 

Kabupaten Lombok Tengah provinsi Nusa Tenggara Barat yang memilik ibu 

kota yaitu Praya, Kabupaten Lombok Tengah memiliki Luas wilayah 

1.208,39 Km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 860.209 Jiwa. Kabupaten 

Lombok Tengah berada pada titik koordinat 82o7’ – 82o3’ Lintang Selatan, 

116o10’ – 116o30’ Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Lombok Tengah 

membujur mulai dari kaki Gunung Rinjani di sebelah Utara hingga ke pesisir 

pantai Kuta di sebelah Selatan dengan beberapa pulau kecil yang ada 

disekitarnya. Kabupaten Lombok Tengah memiliki 12 Kecamaten, 12 

Kelurahan dan 127 Desa48. 

Iklim yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Tengah yaitu hujan tropis 

dengan musim kemarau yang kering, yaitu dimulai dari bulan November 

sampai dengan bulan Mei, sementara curah hujan berkisar antara 1.000 

hingga 2.500 mm per tahun49. Secara kewilayahan Lombok Tengah 

                                                             
48LAKIP Kabupaten Lombok Tengah 2015. Hal : 1. 
49 Ibid. Hal : 2. 
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berbatasan dengan beberapa wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

diantaranya adalah : 

1) Utara : Gunung Rinjani (Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten 

Lombok Timur ) 

2) Selatan : Samudera Indonesia 

3) Barat : Kabupaten Lombok Barat 

4) Timur : Kabupaten Lombok Timur50 

Untuk melihat Kabupaten Lombok tengah lebih jelas akan tergambar 

pada peta dibawah ini  

                                                             
50 LAKIP Kabupaten Lombok Tengah 2015. Hal : 2 
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Gambar 3.3  Peta Kabupaten Lombok Tengah 

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Lombok Tengah tahun  2017 

 

Kabupaten Lombok Tengah memiliki visi “Terwujudnya masyarakat 

Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera dan Bermutu” untuk 

terciptanya visi tersebut terdapat beberapa misi yang dimaksudkan untuk 

terciptanya visi, beberapa misi tersebut adalah : 

1. Meningkatkan kesadaran hidup beragama dan kerukunan hidup 

bermasyarakat dengan menghormati  keberagaman dan HAM; 

2. Meningkatkan  kesehatan dan  kecerdasan  masyarakat  serta 

pengarasutamaan  gender; 
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3. Mendorong  kemajuan ekonomi daerah dalam mewujudkan  

kesejahtraan  masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya lokal 

secara adil dan transparan; 

4. Meningkatkan   iklim investasi yang lebih  kondusif dan menumbuh-

kembangkan wirausaha  dengan tetap mempertahankan  kelestarian 

alam dan lingkungan hidup; 

5. Meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good 

governance) berbasis keterbukaan dan keadilan; 

6. Meningkatkan pelaksanaan otonomi desa berbasis kegotongroyongan 

dan  kesetiakawanan sosial.51 

  

                                                             
51 LAKIP Kabupaten Lombok Tengah 2015. Hal : 4 
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Gambar 3.4 Peta Kawasan Mandalika  

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional. 

 

Kawasan Mandalika sendiri terletak di paling ujung Kabupaten 

Lombok Tengah, jarak antara Kawasan Mandalika dengan Pusat Kota 

Mataram memang terbilang jauh terutama ketika satu-satunya akses 

Bandara di Pulau Lombok terletak di Pusat Kota Mataram yaitu sejauh 

56,8 km dan hanya dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan 

pribadi. Namun untuk mendukung pembangunan di Destinasi Pariwisata 

Prioritas Mandalika Pemerintah bekerja sama dengan Angkasa Pura 
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akhirnya memindahkan lokasi Bandara pulau Lombok Menjadi di kota 

Praya lebih dekat dengan Destinasi Pariwisata Prioritas Mandalika yaitu 

hanya sejauh 18,8 km dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 menit, 

pemindahan ini dilakukan diikuti dengan dikembangkannya Bandara 

Lombok menjadi Bandara Internasional Lombok. 

Jauhnya jaraj antara Kota Mataram dengan Kawasan Mandalika  juga 

merupakan salah satu alasan dipilihnya Kawasan Mandalika sebagai 

Destinasi Pariwisata Prioritas. Dimana pembangunan tersebut 

dimaksudkan agar menarik perhatian wisatawan sehingga tidak hanya 

berkunjung ke pusat kota saja, dan nantinya hal tersebut akan 

mengakibatkan berkurangnya kepadatan yang terjadi di kota Mataram. 

Seperti yang dikatakan oleh pak Endi selaku Asisten PIC Mandalika 

“selain tujuan utama untuk menciptakan gerbang wisatawan mancanegara, 

kita juga ingin meramaikan titik yang jarang dikunjungi wisatawan supaya 

tidak numpuk di Mataram saja wisatawannya”. 

2. Kondisi Pariwisata di Kawasan Mandalika 

Kawasan Mandalika merupakan sebuah kawasan wisata yang terkenal 

dengan keindahan pasir dan pantainya, namun bukan itu saja kawasan 

Mandalika juga memiliki bukit yang menyimpan keindahan, kawasan ini 

berada di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Kawasan yang berada di ujung ujunh Kabupaen Lombok Tengah ini 

menyimpan banyak keindahan, namun keindahan tersebut tidak didukung 

oleh fasilitas yang memadai yang dapat mendukung proses wisata. 
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Gambar 3.5 Kondisi Kawasan Mandalika pada tahun 2015  

Sumber : Rancangan Program Kerja Mandalika 2015-2019 

 

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa kondisi pariwisata di 

Kawasan Mandalika pada tahun 2015 tepatnya sebelum kebijakan 

Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Mandalika direalisasikan, 

masih seperti kondisi pantai pada umumnya yang hanya dilengkapi dengan 

fasilitas seadanya, tidak dilengkapi dengan fasilitas yang layak bagi 

wisatawan yang berkunjung, selain fasilitas umum seperti toilet umum, 

hotel bintang lima, musholla dan bahkan mesin ATM, kawasan Mandalika 

pada saat itu juga tidak didukung oleh akses yang memadai.seperti yang 

dikatakan pada subbab diatas bahwasanya jarak yang harus ditempuh oleh 

wisatawan yang ingin berkunjung dari pusat Kota Mataram saja cukup 

jauh yaitu sejauh 56,8 Km. 

Kawasan Mandalika ini merupakan salah satu  (Kawasan Strategis 

Pariwisata Nasional) KSPN yang kemudian terpilih menjadi 10 Kawasan 

yang menjadi prioritas pembangunan atau yang saat ini kita kenal dengam 

10 “Bali Baru”, sebelum ditetapkannya 10 Destinasi Pariwisata Prioritas 

ini di Indonesia terdapat 88 KSPN yang ada pada Rencana Induk 
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Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS)  Tahun 2010-

2025. 

Pada dasarnya Pemerintah Pusat tidak dapat mengembangkan ke-88 

KSPN secara serentak, sehingga perlu difokuskan kembali destinasi yang 

terlebih dahulu untuk segera dikembangkan. KSPN yang berjumlah 88 

tersebut, diprioritaskan lagi menjadi 25 KSPN Prioritas yang tercantum 

dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Pariwisata 2015-2019. 

Dari 25 KSPN Prioritas ini difokuskan menjadi 10 Destinasi Pariwisata  

Prioritas oleh  Kementerian Perekonomian Bidang Maritim dan Sumber 

Daya.52 

Berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber 

Daya Nomor S-54/Menko/Maritim/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 telah 

ditetapkan 5 KSPN Prioritas dan akhirnya menjadi 3 KSPN Prioritas 

sampai dengan tahun 2019. 

Kawasan Strategis Pariwisata yang kemudian dijadikan sebagai 10 

Destinasi Pariwisata Prioritas tersebut terdiri dari :  

1. Danau Toba 

2. Tanjung Kelayang 

3. Mandalika 

4. Wakatobi 

5. Pulau Morotai 

6. Kepulauan Seribu dan Kota Tua 

7. Tanjung Lesung 

8. Borobudur 

9. Bromo Tengger Semeru 

10. Labuan Bajo.  

                                                             
52 Strategi Pembangunan Infrastruktur Wisata Terintegrasi, Murwanto, Setiadi Arie, Jurnal HP JI 
Vol.3 No.2, 2017, Hal : 67-78 
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Gambar 3.6 Peta Lokasi 10 Destinasi Pariwisata Prioritas 

Sumber : Dokumen Rapat Bulanan 10 DPP Tahun 2018, Kementerian 

Pariwisata Slide : 3 

Analisis performasi dan proyeksi 10 destinasi pariwisata prioritas ini 

berdasarkan pada Performasi (peningkatan jumlah wisman, pertumbuhan 

kunjungan dan devisa wisman), dan proyeksi 2019 (Investasi, wisman dan 

devisa). Pada penelitian  ini penulis mengambil salah satu Destinasi 

Pariwisdata Prioritas yaitu Mandalika. 




