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BAB III 

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

3.1 Deskripsi Umum  Kabupaten Sumbawa Barat 

3.1.1 Deskripsi Geografis dan Batas Wilayah 

Kabupaten Sumbawa Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2003 yang berlaku sejak 20 november 2003. Daerah Sumbawa Barat 

ditetapkan sebagai Daerah otonom dengan ibukota di Taliwang. Pada awal 

pembentuknya Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari 5 kecematan yaitu, 

Kecamatan Jereweh, Kecematan Taliwang, Kecematan Brang Rea, Kecematan 

Seteluk, dan Kecematan Sekongkang. Sampai tahun 2008 terjadi pemekaran 

wilayah administrasi dari 5 Kecematan menjadi 8 Kecematan, hal ini bertujuan 

untuk menampung aspirasi masyarakat serta didasarkan atas kriteria kemampuan 

ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya dan sosial politik, luas daerah, 

jumlah penduduk dan berbagai pertimbangna lainnya yang telah ditetapkan 

berdasarkan Undang-Undang. Kecamata-Kecamatan tersebut adalah: Brang Ene, 

Brang Rea, Jereweh, Maluk, Poto Tano, Sekongkang, Seteluk, Taliwang 

(Sekaligus sebagai Ibukota Kabupaten) 

Secara administrasi Kabupaten Sumbawa Barat di bagi menjadi 8 

kecematan dengan 64 desa dan 7  kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 

184.902 Ha. Kondisi geografis Kabupaten Sumbawa Barat yang terletak di 

sebelah barat Pulau Sumbawa, memiliki luas 184.902 Ha atau 21,77% dari luas 

Kabupaten Sumbawa (Kabupaten Induk). Kabupaten Sumbawa Barat di ujung 

barat Pulau Sumbawa, pada posisi 166‟‟42‟‟ sampai dengan 118‟‟22‟‟ Bujur timur 
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dan 8‟8‟ sampai dengan 9‟7‟ Lintang Selatan. Dengan Batas-batas administrasi 

sebagai berikut : 

Sebelah Timur                           : Wilayah Kabupaten Sumbawa 

Sebelah Barat                           : Selat Alas 

Sebelah Utara                           : Wilayah Kabupaten Sumbawa 

Sebelah Selatan                        : Samudra Indonesia 

Topografi Kabupaten Sumbawa Barat sebagian besar berupa bukit dan 

pegunungan (47.40%), sedangkan sisanya (24.60%) berupa daratan rendah. 

Kondisi ini menimbulkan wilayah Kabupaten Sumbawa Barat di dominasi oleh 

lahan kering yang sangat tergantung atau mengandalkan  air hujan. 

3.1.2 Sejarah Terbentuknya Kabupaten Sumbawa Barat 

Upaya untuk mengembangkan daerah otonom baru tentu tidak lepas dari 

ikhtiar yang berlandaskan pada upaya mensejahterakan masyarakat. Terdapat 

kecenderungan akselerasi pembangunan berpusat di sekitar pusat pemerintahan, 

yaitu dikonsentrasikannya kegiatan pembangunan, baik fisik, maupun non fisik 

pada wilayah ibu kota, maupun wilayah-wilayah kecamatan lainnya. Kesenjangan 

ini oleh masyarakat cukup dipahami, oleh karena disadari bahwa hal ini 

disebabkan oleh rentang kendali pemerintahan yang luas. 

Atas dasar itulah dan seiring dengan arus gelombang reformasi yang 

melanda republik ini, serta diperkuat oleh telah diberlakukannya UU No. 22/1999 

dan UU No. 25/1999, telah terbuka jalan bagi setiap kelompok masyarakat untuk 

mengekspresikan diri secara bebas dan terbuka. Salah satu bentuk ekspresi diri 

tersebut adalah pernyataan kehendak untuk membentuk daerah otonom baru dari 

berbagai kalangan masyarakat yang sebelumnya telah menyatu dalam satu 



38 
 

wilayah kekuasaan daerah otonom tertentu. Di antara segmen masyarakat yang 

mengekspresikan dalam wujud yang demikian itu adalah masyarakat di bagian 

barat Kabupaten Sumbawa (masyarakat kecamatan-kecamatan Seteluk, Brang 

Rea, Taliwang, Jereweh, dan Sekongkang). 

Ide Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat berangkat dari kenyataan 

bahwa rentang kendali antara pusat kabupaten dengan masyarakat Sumbawa Barat 

teramat jauh, sehingga mengakibatkan lambannya pelayanan pemerintah kepada 

masyarakat, lambannya pemerataan pembangunan, lambannya upaya peningkatan 

SDM, dan lain sebagainya. Untuk itu, para tokoh masyarakat di Sumbawa Barat 

segera mencetuskan ide Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat. Ide itu 

kemudian disosialisasikan kepada seluruh komponen masyarakat di kecamatan-

kecamatan Sekongkang, Jereweh, Taliwang, Brang Rea, Seteluk, Alas Barat, 

Alas, dan Utan Rhee dalam suatu rapat yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat 

dari 8 (delapan) kecamatan tersebut pada tanggal 10 Maret 2000. pada pertemuan 

itulah dideklarasikan Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat, dan sekaligus 

dibentuk Komite Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (KPKSB) yang 

kepengurusannya mengakomodir perwakilan delapan kecamatan. 

Deklarasi Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat 10 Maret 2000 

tersebut merupakan ekspresi dari kemauan politik masyarakat di delapan 

kecamatan yang diwakili oleh beberapa orang tokoh-tokohnya. Aspirasi tersebut 

rupanya mendapat respon positif dari Bupati dan DPRD Sumbawa dengan 

keluarnya Rekomendasi Bupati No. 135/060/PEM/2000 dan Rekomendasi DPRD 

No. 690/17/2001. Kedua lembaga tersebut dalam rekomendasinya memberikan 
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petunjuk kepada KPKSB untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut kepada 

masyarakat di delapan kecamatan. 

Pembentukan KPKSB Peserta deklarasi tersebut kemudian menunjuk 

beberapa orang menjadi formatur untuk membentuk tim kerja yang bertugas 

melakukan berbagai hal yang diperlukan bagi terbentuknya Kabupaten Sumbawa 

Barat. Tim kerja itu bernama Komite Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat 

(KPKSB) yang diketuai oleh Ustadz Drs. M. Nur Yasin, dan beranggotakan 

puluhan tokoh dari berbagai komponen masyarakat di delapan kecamatan. 

Berdasarkan hasil sosialisasi tersebut, KPKSB melakukan evaluasi dan 

konsolidasi internal pada tanggal 23 April 2002 yang menghasilkan refreshing 

kepengurusan KPKSB Jilid II yang diketuai oleh KH. Zulkifli Muhadli, SH. dan 

melakukan pengkajian ulang terhadap batas wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. 

Ternyata soliditas masyarakat di 5 (lima) kecamatan berhasil mencapai 

kesepakatan bersama dengan menetapkan batas wilayah meliputi Kecamatan-

Kecamatan Seteluk, Brang Rea, Taliwang, Jereweh, dan Sekongkang, serta 

menetapkan pula Taliwang sebagai ibukota kabupatennya dengan penyebaran 

kantor dinas/instansi tingkat kabupaten di 4 (empat) kecamatan lainnya. (Aspirasi 

Politik Masyarakat Sumbawa Barat & Pemerintah Kabupaten Sumbawa 

terlampir). 

Dengan demikian, Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat ini 

merupakan gagasan murni dari seluruh komponen masyarakat setempat, termasuk 

juga di dalamnya kemauan politik pemerintah Kabupaten Sumbawa (eksekutif 

dan legislatif) agar diberikan kesempatan dan kepercayaan penuh untuk lebih 

dapat mengatur nasibnya sendiri dalam bentuk kabupaten baru yang lepas dari 
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kabupaten induk yang semata-mata hanya bertujuan untuk mempercepat 

pengembangan pembangunan menuju masyarakat yang bermartabat dan sejahtera 

merata di seluruh wilayah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3.1.3 Lahan Pertanian  

Luas tanah/lahan di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2014 adalah 

148.902 Ha, berupa lahan sawah dan lahan non sawah, lahan sawah di Kabupaten 

Sumbawa Barat 11,737 Ha. Sedangkan lahan non sawah adalah 35,898 Ha 

Dinas Kabupaten Sumbawa Barat mencatat luas lahan sawah yang 

dimiliknya sebesar 6,35%, lahan non sawah sebesar 19,41% dan sisanya 

merupakan lahan hutan dan lainya. Dinas Kabupaten Sumbawa Barat juga 

mencatat bahwa lahan pertanian merupakan sektor ekonomi strategis di 

Kabupaten Sumbawa Barat. Walaupun nilai tambah yang dihasilkan tidak sebesar 

sektor pertambangan, namun penyerapan tenaga kerja pada sektor ini tertinggi 

dibandingkan sektor lainnya (38,11%). Dengan demikian kebijakan sektor 

pertanian berhubungan dengan sebagian besar masyarakat yang menggantungkan 

hidup pada sektor tersebut. 

Cara menjaga keberlanjutan produksi dan peningkatan produktifitas 

pertanian perlu adanya perenacanaan yang lebih komperhensif tentang alih fungsi 

pertanian. Hal ini berguna untuk mengidentifikasi seberapa besar lahan pertanian 

yang telah beralih fungsi dan kebutuhan lahan pengganti untuk mempertahankan 

produksi. Selain itu identifikasi lahan-lahan cadangan atau lahan yang berpotensi 

untuk menjadi lahan pertanian baru yang potensial juga perlu dilakukan 

mengingat selama ini pencetakan lahan pertanian baru tidak sebanding dengan 

lahan yang beralih fungsi. 
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3.1.4 Jumlah Kecamatan, Desa, Dusun, RT, RW 

Secara Administratif awal pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat hanya 

terdiri dari 5 kecamatan, 37 desa dan 131 dusun/lingkungan. Sesuai dengan 

kebutuhan organisasi segaligus untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat 

wilayah administrasi Sumbawa Barat mengalami pemekaran menjadi 8 

kecamatan, 64 desa/kelurahan dan 220 dusun/lingkungan pada tahun 2014. 

Struktur wilayah Kabupaten Sumbawa Barat adalah Kecematan sebagai 

wilayah langsung dibawah kabupaten, setiap kecematan terbagi atas beberapa 

Desa/Kelurahan sesuai dengan luas kecematan dan jumlah penduduk yang 

menetap pada kecematan tersebut. Dalam setiap desa terbagai menjadi Satuan 

Lingkungan Setempat (SLS) yaitu Dusun/Lingkungan sebagai SLS tertingi dan 

RW/RT sebagai SLS terkecil. Kecematan Taliwang memiliki 15 Desa/Kelurahan 

jumlah tersebut merupakan yang terbanyak diantara seluruh kecematan Se-

Kabupaten Sumabawa Barat hal ini sesuai dengan luas wilayah dan jumlah 

penduduknya yang tertinggi diantara kecematan lainnya. 

3.1.5 Jumlah Penduduk  

Jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2014 tercatat 129 724 

jiwa. (hasil proyeksi dari sensus penduduk tahun 2013). Jumlah rumah tangga 

sebanyak 30.597 rt dan kepadatan penduduk 65 jiwa/km2. Sex ratio (rasio jenis 

kelamin) pada tahun 2013 mencapai angka 103, relatif sama dibandingkan tahun 

sebelumnya, dengan pengertian jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 3 persen 

dari pada jumlah penduduk perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten 
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Sumbawa Barat mengalami kenaikan, yakni dari 64 jiwa/km2 pada tahun 2012 

menjadi 66 jiwa/km2 pada tahun 2013. 

Dilihat dari penyebarannya Kabupaten Sumbawa Barat masih 

terkosentrasi dikawasan pusat kegiatan ekonomi yaitu di Kecematan Taliwang 

yang kepadatan penduduknya mencapai 114 jiwa, berdasarkan komposisi 

penduduknya jumlah penduduk laki-laki lebih besar di bandingkan dengan jumlah 

perempuan, ditunjukkan oleh rasio dan jenis kelamin (rasio jumlah penduduk laki-

laki  terhadap jumlah penduduk perempuan) sebesar 103 jiwa. 

3.1.6 Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam pembangunan, 

pendidikan merupakan mata rantai utama yang terkait dengan solusi dari berbagai 

masalah kesejahteraan karena merupakan investasi panjang dalam meningkatkan 

kualitas sumberdaya manusia sebagai  motor penggerak utama pembangunan 

menuju kesejahteraan. Kualitas sumberdaya manusia yang unggul akan membawa 

implikasi langsung terhadap peningkatan daya saing sehingga mampu melakukan 

terobosan pemikiran yang optimal dalam usahanya untuk meningkatkan 

kesejahteraan, memutus rantai kemiskinan dan utamanya kebodohan. 

Keberhasilan pelayanan pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat 

ditentukan oleh rata-rata lama sekolah dengan indikator angka partisipasi sekolah, 

angka putus sekolah, angka melanjutkan dan angka melek huruf. Pendidikan 

merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur kualitas penduduk. 

Semakin baik kualitas pendidikan di suatu daerah maka semakin baik pula 

kualitas penduduk di wilayah tersebut. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

diperlukan sarana dan prasarana serta regulasi yang mendukung perkembangan 
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pendidikan ke arah yang lebih baik. Pada Tahun 2013 jumlah sekolah di KSB 

adalah 273 sekolah dari jenjang Taman Kanak-kanak hingga tingkat SLTA. 

Dengan rincian 102 TK/RA, 104 SD/MI, 44 SLTP/MTS dan 23 SLTA/MA. 

Semua capaian di bidang pendidikan tidak terlepas dari komitmen kuat 

Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan yang murah dan berkualitas. 

Beberapa kebijakan telah dikeluarkan untuk mendukung komitmen ini, antara lain 

Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun dan Subsidi Pendidikan dari Tingkat TK/RA 

hingga Pendidikan Tinggi. Upaya mencerdaskan masyarakat juga dilakukan 

melalui kegiatan gerak pendidikan berbasis RT. Kegiatan ini telah banyak 

melahirkan Kegiatan pendidikan di tingkat RT seperti pengembangan PAUD, 

pengentasan buta aksara dilaksanakan bersama LSM dan lembaga pendidikan di 

tingkat RT (PKBM/TBM). 

Pada awalnya program pendidikan gratis lebih ditujukan untuk 

memberikan kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan, dan hasilnya 

dalam kurun lima tahun tahap I sudah berhasil meningkatkan APK dan APM di 

semua jenjang pendidikan. Sementara itu, mulai tahun 2011, sasaran pendidikan 

diprioritaskan untuk peningkatan kualitas pendidikan. menunjukkan bahwa APK 

dan APM pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sudah 

lebih dari 90,00 %, kecualipada jenjang TK/RA yang kurang dari 80,00 %. 

Tingginya APK dan APM ini disebabkan adanya kebijakan stimulus pendidikan 

melalui Program Wajib Belajar 12 Tahun dan Program Pendidikan Gratis, serta 

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya manfaat pendidikan. 

Angka putus sekolah untuk semua jenjang pendidikan selalu mengalami 

penurunan, pada tahun 2012 angka putus sekolah sebanyak 39 orang dari semua 
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jenjang pendidikan, menurun pada tahun 2013 menjadi 33 siswa. Hal ini 

menandakan bahwa sudah ada kesadaran bahwa pendidikan di Kabupaten 

Sumbawa Barat sudah mulai menjukkan hasil positif terhadap kesadaran 

masyarakat akan pentingnya pendidikan. 

3.1.7 Agama  

Masyarakat suku Sumbawa mayoritas memeluk agama Islam. Sebagian 

kecil masyarakat suku Sumbawa menganut aliran Islam, yaitu Islam Wetu Telu. 

Aliran Islam Wetu Telu ini agak berbeda dengan agama Islam di Indonesia pada 

umumnya, diperkirakan penganut aliran Islam Wetu Telu ini hanya sekitar 1% 

dari jumlah total suku Sumbawa. Menurut Zolinger, agama Islam masuk ke pulau 

Sumbawa antara tahun 1450–1540 yang dibawa oleh para pedagang Islam dari 

Jawa dan Melayu, khususnya Palembang. 

Orang Sumbawa termasuk fanatik dalam memeluk agama Islam. 

Bahkan begitu sensitif dan mudah digelorakan untuk berjihad demi membela 

kepentingan agamanya, serta kelihatan antipati dan menolak terhadap bentuk-

bentuk keyakinan agama lain selain Islam. Namun dalam praktek keseharian, 

mereka masih percaya pada makhluk-makhluk halus yang dianggap bisa 

mendatangkan musibah berupa bencana dan penyakit pada manusia. Mereka 

percaya adanya baki atau makhluk halus yang tinggal di hutan dan di pohon-

pohon besar, terutama beringin, kono atau makhluk halus yang sering berkeliaran 

di tempat-tempat sepi di siang hari, dan leak atau orang jahat yang bisa berubah 

menjadi binatang dan gemar makan ketuban serta minum darah bayi yang baru 

dilahirkan 
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3.1.8 Potensi Ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat 

Sektor unggulan dan komoditas unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten 

Sumbawa Barat yaitu: 

a. Sektor Pertanian  

Pertanian merupakan sektor ekonomi strategis di Kabupaten 

Sumbawa Barat. Walaupun nilai tambah yang dihasilkan tidak sebesar 

sektor pertambangan, namun penyerapan tenaga kerja pada sektor ini 

tertinggi dibandingkan sektor lainnya (38,11 persen/Sakernas 2013, Badan 

Pusat Statistik). Dengan demikian kebijakan sektor pertanian berhubungan 

dengan sebagian besar masyarakat yang menggantungkan hidup pada 

sektor tersebut. 

Padi dan jagung merupakan produk andalan Kabupaten Sumbawa 

Barat. Tahun 2013, produksi padi mengalami penurunan 9,3 persen 

dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan produksi tentu sangat 

berpengaruh pada stabilitas pangan di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, 

mengingat komoditi lainnya dalam sub sektor tanaman bahan makanan 

belum menjadi andalan. 

b. Perkebunan  

Produksi jagung terus mengalami peningkatan, Tahun 2009 

produksi jagung hanya berkisar 10.690 ton, meningkat tajam menjadi 

30.882 ton pada tahun 2013. 

c. Perikanan 

Kabupaten Sumbawa Barat sebagai daerah pesisir mempunyai 

potensi perikanan laut yang sangatlah besar. Pada tahun 2013 jumlah 
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produksi hasil perikanan laut sebesar 2799,93 ton. Dari 8 wilayah 

kecamatan di KSB, 5 diantaranya Kecematan Sekonkang, Kecematan 

Jereweh, Kecematan Maluk, Kecematan Taliwang, Dan Kecematan Poto 

Tano berpotensi sebagai daerah penghasil perikanan. Hasil perikanan 

terbesar diperoleh dari Kecamatan Taliwang (1202,38 ton) dan Kecamatan 

Poto Tano (801,16 ton). 

Rumput Laut 

Rumput laut sudah menjadi salah satu komoditi andalan di 

Kabupaten Sumbawa Barat, bahkan menjadi salah satu sentra produksi 

rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun tahun 2013 produksi 

rumput laut mengalami penurunan sebesar 4,6 persen dibandingkan tahun 

sebelumnya menjadi 9.850 ton. Penurunan ini dikarenakan budidaya 

petani di Labuhan Kertasari terserang hama. 

d. Pertambangan Dan Energi 

Perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat didominasi oleh sektor 

pertambangan non migas. Pendapatan yang disumbangkan oleh 

pertambangan non migas ini diatas 87 persen dari pendapatan bruto 

Kabupaten Sumbawa Barat. Sehingga naik turunnya nilai produksi hasil 

pertambangan akan sangat berpengaruh pada perekonomian Kabupaten 

Sumbawa Barat. Hasil pertambangan dari PT. Newmont Nusa Tenggara 

(PT. NNT) berupa konsentrat, tahun 2013 jumlah konsentrat yang 

dihasilkan sebesar 333.632 ton basah. Topografi KSB yang berbukit 

menyebabkan potensi tinggi pada komoditas penggalian. Hingga tahun 

2012, lokasi penggalian yang terlacak oleh dinas ESDM Kabupaten 
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Sumbawa Barat mencapai 31 lokasi usaha, sebagian besar lokasi usaha 

menghasilkan komoditi pasir kerikil. 

3.2 Potensi Pariwisata 

Pengertian potensi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah 

kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk  dikembangkan, kekuatan, 

kesanggupan dan daya. Sector pariwisata sudah lama disebut sebagai sector 

ekonomi yang terandalkan. Pariwisata memiliki potensi untuk meningkatkan 

kondisi sosial dalam masyarakat yang terlibat didalamnya, juga berperan 

dalam perkembangan masyarakat dan berpengaruh terhadap hubungan antar 

kelompok masyarakat yang menyebabkan perubhan sosial. 

Kabupaten sumbawa barat, pada tanggal 20 november 2015 genap 

berusia 12 tahun. Dalam perjalanan kepemerintahan Kabupaten Sumbawa 

Barat yang telah dipimpin oleh bupati terpilih dalam 2 (dua) periode, telah 

memperlihatkan kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan 

masyarakat serta meletakkan pondasi pembangunan daerah yang 

berperadaban fitrah dengan mengandalkan pendapatan daerah dari sektor 

pertambangan, dengan keberadaan dan beroperasinya perusahaan tambang 

PT Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT). keberadaan PT. NNT ini telah 

memberi dampak terhadap investasi pariwisata dan kunjungan wisatawan 

mancanegara. Dalam rangka mempercepat dan lebih terarahnya 

pembangunan pariwisata, maka wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dipilah 

kedalam 3 wilayah pembangunan pariwisata yaitu: 
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Tabel 1.2  

Wilayah Pembangunan Pariwisata 

N

O 

Pembagian 

wilayah  

Pariwisata Pantai Pariwisata Alam  Pariwisata 

Kota 

1  Wilayah Tengah 

meliputi 

Kecamatan 

Taliwang, Brang 

Rea dan Brang 

Ene. 

- Pantai balat 

- Pantai Poto 

Batu 

- Pantai Kertasari 

- Pantai Penisi 

- Wisata Gua Mumber 

- Wisata Air Terjun 

- Taman 

Wisata 

Danau Lebo 

 

2  Wilayah Selatan 

(Kawasan Wisata 

Strategis) Meliputi 

Kecamatan 

Jereweh, 

Sekongkang dan 

Maluk. 

- Pantai Jelenga 

- Pantai Maluk 

- Pantai Rantung 

- Pantai 

Trophycal 

- Pantai Penyu 

Tatar Sepang 

- Wisata Gua Liang 

Serunga 

- Wisata Air Terjun 

Jantup 

- Wisata Air Terjun 

Sekonkang 

 

3  Wilayah Utara 

Meliputi 

Kecamatan 

Seteluk dan Poto 

Tano 

- Wisata Gili 

Balu 

- Pantai Pasir 

Putih 

- Wisata Cagar 

Budaya Makam 

Datu Seran 

- Wisata Desa Budaya 

Mantar. 

 

 

Kawasan obyek wisata gili balu merupakan kawasan wisata yang terdiri 

atas pulau-pulau kecil yang jumlahnya 8 (delapan) buah pulau kecil (gili). 

Kawasan gili balu‟ berada didalam zona pengembangan wisata strategis 

Pemerintah Sumbawa Barat. Kawasan ini berada dan berdekatan dengan 

pelabuhan Nasioanal Poto Tano yang merupakan pintu masuk Pulau Sumbawa 

jalur darat. Pada saat ini, yang sering dikunjungi oleh wisatawan lokal bahkan 

wisatawan luar Kabupaten Sumbawa Barat termasuk mancanegara. 
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Gambar 3.1 

Kawasan Wisata Bahari Gili Balu Kabupaten Sumbawa Barat. 

 
Sumber: Dinas kelautan perikanan dan peternakan kabupaten sumbawa barat, 

2014. 
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Nama Gili Balu‟ berasal dari kata Sumbawa yaitu “gili‟ yang berarti pulau 

kecil dan “balu” yang berarti delapan. Sehingga secara harfiah Gugusan gili balu‟ 

dapat diartikan sebagai gugusan Delapan Pulau kecil. Nama Gugusan Gili Balu 

telah dikukuhkan dan di canangkan sebagai kawasan konservasi melalui 

keputusan bupati Sumbawa Barat Nomor 849 tahun 2011, dengan status Taman 

Pulau Kecil. 

Kawasan Gili Balu adalah kawasan konservasi yang terdiri dari gugusan 

pulau-pulau kecil di antaranya Pulau Kalong, Pulau Namo, Pulau Kenawa, Pulau 

Ular, Pulau Mandiki, Pulau Paserang, Pulau Kambing dan Pulau Belang. Luas 

daratan pulau-pulau kecil tersebut mencapai 941,19 Ha. Secara keseluruhan, luas 

daratan dan perairan Gili Balu lebih kurang 6.005,2 Hektar (Sumber: Dinas 

Kelautan Perikanan dan Peternakan KSB). 

Gili Balu memiliki keindahan alam yang sangat menarik dan 

keberadaannya di tengah-tengah jalur pariwisata nasional lintas Bali, Gili Matra 

Lombok, Pulau Moyo Sumbawa, dan Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur. Gili 

Balu memiliki potensi panorama pulau dan alam bawah laut dengan berbagai 

biota dan terumbu karang yang terjaga kelestariannya. Keindahan alam bahari 

dengan terumbu karang dan kekayaan biota laut yang sangat berkualitas 

merupakan potensi besar yang belum dikelola secara maksimal. Potensi tersebut 

dapat memberikan nilai tambah kawasan Gili Balu dalam pengembangan 

pariwisata alternatif yaitu ekowisata Bahari. 

 Wisata Gili Balu ini tak kalah cantik dengan Gili Trawangan ataupun Gili 

meno yang ada dipulau Lombok. Dengan pemandangan alam bawah laut yang 
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indah, segarnya pantai yang jernih dan pasir putih yang mengelilingi gugusan 

wisata ini. Untuk mengunjungi gugusan Pulau-Pulau indah ini, wisatawan 

memiliki 2 alternatif yaitu : 

1. Speed Boat selama +_ 15 menit dengan rute dari pelabuhan Poto Tano ke

gugusan Pulau kecil PP dengan kapasitas 10 orang dengan Biaya Rp

250.000 sampai dengan Biaya Rp 350.000, tergantung tujuan gugusan

pulau yang akan di kunjungi oleh wisatawan.

2. Perahu nelayan bisa wisatan sewa dengan kapasitas 7 orang untuk menuju

gugusan pulau ini, wisatawan hanya merogoh kocek Rp. 25.000/orang.
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3.3 Sejarah Terbentuknya Kawasan Wisata  Bahari Gili Balu Sebagai 

Potensi Pariwisata 

Nusa Tenggara Barat terdapat 280 pulau-pulau kecil yang menyebar di 

sepuluh wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Lombok dan Sumbawa. Di 

Kabupaten Lombok Barat terdapat 38 pulau, Kabupaten Lombok Tengah 20 

pulau, Kabupaten Lombok Timur 35 pulau, Kabupaten Sumbawa Barat 15 pulau, 

Kabupaten Sumbawa 62 pulau, Kabupaten Dompu 23 pulau dan Kabupaten Bima 

sebanyak 84 pulau. Pulau-pulau kecil tersebut sebagian besar adalah kawasan 

konservasi perairan laut di Nusa Tenggara Barat. Kawasan konservasi tersebut 

selain berpotensi untuk perikanan, juga berpotensi sebagai kawasan wisata. 

Regulasi yang mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil yaitu Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2007 tentang Pengolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa menyebutkan 

bahwa tujuan kepariwisataan yaitu: 

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

b. meningkatkan kesejahteraan rakyat 

c. menghapus kemiskinan 

d. mengatasi pengangguran 

e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya,  

f. memajukan kebudayaan 

g. mengangkat citra bangsa 

h. memupuk rasa cinta tanah air, 

i. memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa 
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j. mempererat persahabatan antar bangsa.  

Menyadari akan potensi dan daya tariknya sebagai kawasan konservasi 

perikanan, kehutanan dan pariwisata, maka pemerintah menganggap perlunya 

dibuat kawasan pulau-pulau kecil sebagai destinasi ekowisata yang terintegrasi 

untuk mempermudah dalam pengaturan, pengawasan dan upaya dalam 

memanfaatkan potensi yang ada di setiap daerah untuk kemakmuran masyarakat. 

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2013 tentang 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2028 Kawasan 

Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) yang terdapat di Pulau Sumbawa salah 

satunya adalah Kawasan Gili Balu sebagai kawasan ekowisata berbasis bahari 

yang terletak di Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).  

Kabupaten Sumbawa Barat memiliki potensi-potensi sumber daya alam 

yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Salah satu potensi sumber 

daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Sumbawa Barat adalah kawasan 

ekowisata bahari Gili Balu yang berada di Kecamatan Poto Tano Kabupaten 

Sumbawa Barat. Kawasan Gili Balu adalah kawasan konservasi yang terdiri dari 

gugusan pulau-pulau kecil di antaranya Pulau Kalong, Pulau Namo, Pulau 

Kenawa, Pulau Ular, Pulau Mandiki, Pulau Paserang, Pulau Kambing dan Pulau 

Belang. Luas daratan pulau-pulau kecil tersebut mencapai 941,19 Ha. Secara 

keseluruhan, luas daratan dan perairan Gili Balu lebih kurang 6.005,2 Hektar 

(Sumber: Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan KSB). 

Gili Balu memiliki keindahan alam yang sangat menarik dan 

keberadaannya di tengah-tengah jalur pariwisata nasional lintas Bali, Gili Matra 
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Lombok, Pulau Moyo Sumbawa, dan Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur. Gili 

Balu memiliki potensi panorama pulau dan alam bawah laut dengan berbagai 

biota dan terumbu karang yang terjaga kelestariannya. Keindahan alam bahari 

dengan terumbu karang dan kekayaan biota laut yang sangat berkualitas 

merupakan potensi besar yang belum dikelola secara maksimal. Potensi tersebut 

dapat memberikan nilai tambah kawasan Gili Balu dalam pengembangan 

pariwisata alternatif yaitu ekowisata bahari (marine tourism). 

3.3.1 Potensi Kawasan Bahari Gili Balu Kabupaten Sumbawa Barat. 

A. Pulau Kalong 

 

Gambar.3.2 pulau kalong dilihat dari atas 

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat, 

2014. 

- Letak geografis : 116052‟23,74” BT, 08029‟56,08” LS 

- Luas : 196,80 ha 

- Panjang garis pantai : 5,28 km 

- Jarak terdekat dari pulau utama : 2,38 km 

- Wilayah administrasi : Kecamatan Poto Tano 

- Potensi pengembangan : - Pariwisata dan budidaya perikanan 
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Sesuai namanya, pulau ini disebut Pulau Kalong karena konon katanya 

pulau ini pernah dihuni oleh ribuan kalong atau kelelawar. Namun saat ini 

keberadaan hewan kalong sudah jauh berkurang. Pulau Kalong terbilang cukup 

luas, sekitar 196, 8 ha dengan panjang pantai 5, 28 km. Daratan pulau didominasi 

oleh perbukitan dengan hutan mangrove yang menutupi hampir sepanjang pinggir 

pantai. Di sini kamu bisa menikmati pantainya yang berpasir putih dan sejuk 

karena adanya hutan mangrove. Kamu juga bisa mengunjungi budidaya mutiara di 

sebelah timur pulau. 

B. Pulau Namo 

 

Gambar. 3.3 Pulau Namo dilihat dari atas 

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat, 

2014. 

- Letak geografis : 116051‟02,12” BT, 08030‟37,69” LS 

- Luas : 190,90 ha 

- Panjang garis pantai : 6,33 km 

- Jarak terdekat dari pulau utama : 1,28 km 

- Wilayah administrasi : Kecamatan Poto Tano 

- Potensi pengembangan : - pariwisata dan budidaya perikanan 



56 
 

Pulau Namo disebut juga pulau Range. “Namo” berasal dari bahasa Bajo 

yang berarti nyamuk. Pulau Namo terletak disebelah utara Desa Poto Tano. Jarak 

pulau Namo dari daratan utama adalah 1,28 km dan dapat ditempuh dalam waktu 

sekita 10 menit mengunakan speedboat. Bentuk topografi pulau Namo sebagian 

besar berupa daratan dan terdapat dua bukit. Sekitar 40% daratan pulau Namo 

tertutup mangrove. Daratan yang tidak ditumbuhi mangrove telah dimanfaatkan 

oleh beberapa masyarakat setempat untuk menanam pohon kelapa dan ubi jalar. 

Tanah pulau Namo bersifat gembur dan subur namun sumber airnya hanya 

mengandalkan curah hujan yang rendah. Pada sisi sebelah timur timur pulau 

Namo telah dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan budidaya mutiara yang 

bernama PT. Paloma Agung untuk lokasi budidaya mutiara dengan sistem rakit 

dan longline. 
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C. Pulau Kenawa 

 

Gambar. 3.4 Pulau kanawa dilihat dari bawah 

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat, 

2014. 

- Letak geografis : 116049‟58,98” BT, 08029‟55,18” LS 

- Luas : 13,80 ha 

- Panjang garis pantai : 1,73 km 

- Jarak terdekat dari pulau utama : 1,63 km 

- Wilayah administrasi : Kecamatan Poto Tano 

- Potensi pengembangan : - pariwisata dan konservasi 

Nama Kenawa diambil dari nama sejenis kayu bakau yang banyak tumbuh 

di Pulau Kenawa. Topografi Pulau Kenawa umumnya datar pada bagian 

tengahnya hingga ke timur dan berbukit di bagian barat. Hamparan pasir putih 

terbentang dari pantai sebelah utara ke arah timur hingga sebelah selatan. Pada 

bagian selatan hingga ke barat terdapat vegetasi mangrove sepanjang kurang lebih 

500 m, namun ketebalannya hanya sekitar 5 – 20 m, sedangkan pada ujung 

sebelah utara berupa tebing batu. 
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Pulau Kenawa merupakan salah satu dari 4 (empat) rumpun pulau di 

bagian utara Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano yang memiliki potensi yang 

sangat strategis untuk dijadikan sebagai lokasi wisata bahari. Pulau tersebut selain 

memiliki keindahan dan panorama alam (mangrove dan  pasir putih) juga 

memiliki keindahan alam laut dan ekosistemnya. Hal ini pernah dibuktikan oleh 

penyelam dari Departemen Pariwisata RI bekerjasama dengan Dinas Pariwisata 

dan Dinas kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat dalam 

pemotretan dan pemantauan dasar laut pada bulan Juni 2008. Pemotretan dasar 

laut Pulau Kenawa hanya dilakukan dallam waktu singkat/tidak mendetail, namun 

memperoleh gambar ekosistem dasar laut Pulau Kenawa yang sangat eksotis. 

D. Pulau Ular 

 

Gambar. 3.5 Pulau Ular dilihat dari bawah 

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat, 

2014. 

 

- Letak geografis : 116049‟08,69” BT, 08029‟58,24” LS 

- Luas : 2,19 ha 

- Panjang garis pantai : 0,54 km 

- Jarak terdekat dari pulau utama : 1,69 km 



59 
 

- Wilayah administrasi : Kecamatan Poto Tano 

- Potensi pengembangan : - pariwisata dan perikanan tangkap 

Menurut masyarakat setempat, pulau ini di beri nama pulau ular karena 

dahulu di pulau tersebut banyak terdapat ular laut. Bentuk topografi pulau ular 

berupa bukit kecil yang muncul di permukaan laut dengan tepi berupa tebing yang 

terjal. Sekitar 80% pantainya berupa tebing batu dan sisanya lebih 20% 

merupakan pantai berpasir putih dengan lebar 3-5 m. Tumbuhan yang terdapat di 

pulau ular hanya sedikit, yaitu dari golongan tumbuhan semak. Pulau ular telah 

lama dimanfaatkan untuk menunjang transportasi laut, yaitu sebagai tempat 

mercusuar (lighthouse). Potensi lain yang terdapat di pulau ular adalah sebagai 

daerah penangkapan ikan dan wisata bahari khususnya wisata selam (diving). 

Terumbu karang yang terdapat dipulau ular didominasi oleh karang keras. 

E. Pulau Mandiki 

 

Gambar. 3.6 Pulau Mandiki dilihat dari bawah 

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat, 

2014. 

- Letak geografis : 116048‟30,67” BT, 08029‟28,54” LS 

- Luas : 0,24 ha 

- Panjang garis pantai : 0,18 km 
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- Jarak terdekat dari pulau utama : 2,97 km 

- Wilayah administrasi : Kecamatan Poto Tano 

- Potensi pengembangan : - pariwisata dan konservasi 

Pulau Mandiki atau oleh masyarakat setempat disebut juga Pulau Batu 

adalah pulau terkecil di antara gugusan Gili Balu. Luasnya hanya sekitar 0, 24 ha 

dengan panjang garis pantainya 180 meter saja. Sesuai dengan namanya, hampir 

keseluruhan pulau ini berupa batu. Tapi uniknya, di puncak pulau ini terdapat 

sebuah pohon yang tumbuh dengan hamparan rumput di sekelilingnya. Selain 

disebut dengan Pulau Batu, pulau ini dikenal juga dengan sebutan Pulau Genang. 

Dalam bahasa Sumbawa, Genang artinya „gendang‟. Dinamakan begitu karena 

bentuk pulau ini yang menyerupai gendang. Di sini kamu bisa menghabiskan 

waktu dengan berenang atau snorkeling. Kamu juga bisa berenang ke pinggir 

pulau dan memanjat tebing batu untuk membuat dokumentasi foto yang keren. 

Tapi ingat, harus didampingi pemandu. 
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F. Pulau Paserang 

 

Gambar.3.7 Pulau Paserang dilihat dari atas 

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat, 

2014. 

- Letak geografis : 116047‟25,98” BT, 08030‟54,25” LS 

- Luas : 45,77 ha 

- Panjang garis pantai : 2,50 km 

- Jarak terdekat dari pulau utama : 2,72 km 

- Wilayah administrasi : Kecamatan Poto Tano 

- Potensi pengembangan : - pariwisata dan konservasi 

Beberapa nelayan dan masyarakat setempat menyebutkan juga pulau ini 

pulau paserang atau pulau pasaran. Disebut demikian, sebab dipualu ini terjadi 

pasaran atau teransaksi ikan hasil tangkapan antara nelayan Desa Poto Tano dan 

nelayan dari pulau Lombok. Luas palua paserang mencapai 54,77 ha, panjang 

garis pantainya 2,50 km dan jarak terdekat dari daratan utama 2,72 km. 
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G. Pulau Kambing 

 

Gambar. 3.8 Pulau Kambing dilihat dari bawah 

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat, 

2014. 

- Letak geografis : 116047‟27,13” BT, 08031‟30,68” LS 

- Luas : 5,05 ha 

- Panjang garis pantai : 0,85 km 

- Jarak terdekat dari pulau utama : 3,07 km 

- Wilayah administrasi : Kecamatan Poto Tano 

- Potensi pengembangan : - pariwisata 

- konservasi 

- perikanan tangkap 

- budidaya perikanan 

Pulau Kambing adalah pulau di kawasan Gili Balu yang sempat 

dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Poto Tano untuk menggembalakan kambing. 

Karena itu pulau ini disebut juga Pulau Bedis yang dalam bahasa Sumbawa berarti 

Pulau Kambing. Luas pulau ini sekitar 5, 05 ha dengan panjang garis pantai hanya 
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850 km. Hampir keseluruhan pulau ini berupa tebing dan batu dengan hamparan 

rumput yang membukit. 

H. Pulau Belang 

 

Gambar. 3.9 Pulau Belang dilihat dari atas 

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat, 

2014. 

- Letak geografis : 116046‟39,76” BT, 08032‟36,17” LS 

- Luas : 492,65 ha 

- Panjang garis pantai : 9.90 km 

- Jarak terdekat dari pulau utama : 3,81 km 

- Wilayah administrasi : Kecamatan Poto Tano 

- Potensi pengembangan : - pariwisata dan konservasi (kawasan lindung). 

Pulau belang adalah pulau yang terluas dari semua pulau yang berada pada 

gugusan Gili Balu, luasnya mencapai 492,65 ha, panjang garis pantainya 9,90 km 

dan jarak terdekat dari pulau utama 3,81 km. 

 

 




