
BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2016 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,
pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisitaan tingkat
Nasional, Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

b. bahwa Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu
kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat,
bagian integral dari Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, memiliki potensi kepariwisataan yang
memerlukan pengembangan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan pengembangan potensi
kekayaan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 122 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5262);

6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel
Syari’ah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 74);

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-
2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2013 Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun
2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat
Seri E Nomor 10 Tahun 2008);

9. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok
Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2012 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten lombok barat tahun 2014 – 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014
Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

dan

BUPATI KABUPATEN LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016-
2025



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.Bupati adalah Bupati Kabupaten
Lombok Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat

RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lombok Barat.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Lombok Barat.

10. 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.

11. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang
di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan
pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang
dikehendaki.

12. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya
disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan
kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak
tahun 2016 sampai dengan tahun 2030.

13. Wisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan
industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan
pengelolaan pariwisata yang memenuhi unsur syari,ah.

14. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi  Pariwisata
adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah
administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum,
Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan



melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
15. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah

Destinasi Pariwisata yang berskala daerah.
16. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD

adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi
untuk pengembangan pariwisata daerah yang mempunyai pengaruh penting
dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan
budaya, pemberdayaan  sumber  daya alam, daya dukung lingkungan hidup,
serta pertahanan dan keamanan.

17. Perwilayahan Pembangunan DPD adalah hasil perwilayahan Pernbangunan
Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPD dan KSPD.

18. Daya Tarik Wisataa dalah segala sesuatu yang memiliki keunikan,
keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya,
dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan
wisatawan.

19. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana
transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal
wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah
Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

20. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang
pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan
berfungsi sebagaimana semestinya.

21. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang
diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas
kehidupan keseharian.

22. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan
untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan
wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.

23. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran,
kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun
kelompok, dalam memajukan kualitas hidup kemandirian, dan kesejahteraan
melalui kegiatan Kepariwisataan.

24. Masyarakat lokal adalah masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar
kawasan DPD yang memiliki ketergantungan baik langsung maupun tidak
langsung terhadap aktifitas kepariwisataan.

25. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan,
mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi
dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh
pemangku kepentingannya.

26. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait
dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi    pemenuhan
kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan   pariwisata.

27. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta   jaringannya
yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi  Pemerintah, Pemerintah
Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan
mekanisme operasional,  yang  secara berkesinambungan guna
menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang
Kepariwisataan.

28. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah



maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan
Kepariwisataan.

29. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata
adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak
langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.

30. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa
bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

31. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja
pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata,
pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan Kepariwisataan Daerah bertujuan :
a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. mengurangi kemiskinan;
d. mengatasi pengangguran;
e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
f. memajukan kebudayaan dan mengembangkan wisata halal;
g. mengangkat citra daerah dan bangsa;
h. memupuk rasa cinta tanah air;
i. memperkukuh jati diri daerah dan kesatuan bangsa; dan
j. mempererat persahabatan antardaerah dan antarbangsa.

BAB III

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 3

(1) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah selanjutnya disebut
RIPPARDA memuat arahan pembangunan kepariwisataan daerah dalam
kurun Tahun 2016 sampai dengan 2025.

(2) Arahan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dalam Tahapan 5 (lima) tahunan.

(3) RIPPARDA dilaksanakan berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) dan Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 4

RIPPARDA dilaksanakan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.

Pasal 5

Arahan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 3 ayat (2) menjadi dasar kebijakan, strategi dan indikasi program
pembangunan kepariwisataan daerah yang meliputi pembangunan :
a. destinasi pariwisata daerah (DPD);
b. pemasaran pariwisata daerah;
c. industri pariwisata daerah; dan
d. kelembagaan pariwisata daerah.

BAB IV

PEMBANGUNAN DESTINASI KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :
a. pembangunan daya tarik wisata;
b. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
c. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
d. pemberdayaan masyarakat lokal; dan
e. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 7

(1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
a meliputi :
a. daya tarik wisata alam;
b. daya tarik wisata budaya;
c. daya tarik wisata hasil buatan manusia; dan
d. daya tarik kegiatan masyarakat.

(2) Perioritas pembangunan daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi dan tidak terbatas pada wisata Pantai dan
Pegunungan.

(3) Perioritas pembangunan daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi dan tidak terbatas pada kesenian tradisional
rakyat berupa tarian daerah, pementasan budaya daerah, dan pertunjukan
budaya daerah lainnya.

(4) Prioritas pembangunan daya tarik wisata hasil buatan manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi dan tidak terbatas pada wisata
peninggalan sejarah dan cagar budaya.

(5) Prioritas pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), (3), dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Bagian Ketiga
Arah dan Strategi Kebijakan

Paragraf 1
Arah Kebijakan

Pasal 8

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1), meliputi:
a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong

pertumbuhan DPD dan pengembangan potensi wisata daerah;
b. pembangunan daya tarik wisata berdasarkan karakteristik lokal untuk

meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan
segmen pasar;

c. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas,
keberlanjutan dan daya saing produk dan DPD.

Paragraf 2
Strategi Kebijakan

Pasal 9

(1) Strategi untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :
a. mengembangkan daya tarik wisata baru di kawasan DPD yang belum

berkembang; dan
b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan pantai dan

pegunungan.
(2) Strategi pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 huruf b, meliputi:
a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik

wisata untuk mendorong percepatan pengembangan DPD, diantaranya
membentuk dan membina Pengelolaan Kawasan DPD Pantai dan
pegunungan, membentuk dan membina organisasi usaha dan Industri
Pariwisata; dan

b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan Iingkungan
dalam upaya mendukung intensifikasi daya tarik wisata.

(3) Strategi untuk kebijakan revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi :
a. revitalisasi struktur, elemen dan aktifitas yang menjadi penggerak kegiatan

kepariwisataan daerah pada Daya Tarik Wisata, diantaranya pengendalian
sampah dan limbah pantai di kawasan DPD dan pemeliharaan semua
Daya Tarik Wisata, sejarah dan benda-benda cagar budaya; dan

b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi
kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik
wisata dan kawasan sekitarnya.



Bagian Keempat
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 10

(1) Pembangunan sarana pariwisata, meliputi penyediaan dan pengembangan
sarana transportasi angkutan jalan, penyeberangan, dan angkutan laut.

(2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan
pergerakan wisatawan menuju Destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam
kawasan DPD.

(3) Strategi untuk pengembangan dan kemudahan akses dan pergerakan
wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan DPD,
meliputi pembangunan dan peningkatan ketersediaan moda transportasi
sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan
wisatawandi kawasan DPD yang bersifat aman dan nyaman serta terjangkau.

Pasal 11

(1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1) meliputi seluruh kawasan DPD.

(2) Pemerintah Daerah menjamin kemudahan pemberian izin-izin dalam rangka
pembangunan dan pengembangan aksesibilitas kepariwisataan daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembangunan dan pengembangan aksesibilitas kepariwisataan menuju
kawasan DPD dilakukan dengan berpedoman pada RTRW Kabupaten.

Bagian Kelima
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum

dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 12

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas
pariwisata, meliputi :
a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata

dalam mendukung pengembangan seluruh Kawasan DPD;
b. Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata

dalam mendukung pengembangan DPD Kawasan Wisata Pantai dan
Pegunungan meliputi dan tidak terbatas pada:
1. pembangunan dan pengembangan sarana jalan dan angkutan jalan

menuju DPD wisata pantai dan pegunungan;
2. pembangunan akomodasi pariwisata sesuai standar wisata halal;
3. pembangunan pos-pos SAR disertai dengan sistem peringatan dini akan

ancaman bahaya;
4. pembangunan pusat pelayanan kesehatan dan sistem tindakan emergensi;
5. pengembangan wahana wisata pantai yang aman, nyaman dan terjangkau;
6. pembangunan dan pengembangan sarana rekreasi berkelompok seperti

fasilitas out bound;
7. pembangunan tanda-tanda, petunjuk dan rambu-rambu berbagai kegiatan

kepariwisataan pantai dan pegunungan;



8. pembangunan pos-pos pemandu wisata;
9. pembangunan sarana ibadah; dan
10. pembangunan sarana dan sistem pengolahan limbah dan sampah yang

berwawasan lingkungan.
c. Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata

dalam mendukung pengembangan DPD Wisata Sejarah dan cagar budaya,
meliputi dan tidak terbatas pada:
1. pembangunan sarana jalan dan angkutan jalan menuju destinasi wisata

sejarah dan cagar budaya;
2. pembangunan pusat-pusat informasi wisata sejarah dan cagar budaya;
3. penyediaan bahan-bahan informasi tentang potensi wisata  sejarah dan

cagar budaya;
4. pembangunan sentra-sentra cenderamata wisata sejarah dan cagar

budaya; dan
5. pembangunan pos-pos pemandu wisata sejarah dan cagar budaya.

d. Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata
dalam mendukung pengembangan DPD Wisata Kesenian daerah,  meliputi
dan tidak terbatas pada  :
1. Pembangunan pusat-pusat kesenian yang menyajikan wajah kesenian

daerah;
2. pembangunan fasilitas dan perlengkapan kesenian daerah, pementasan

budaya daerah, dan pertunjukan budaya di semua DPD; dan
3. pembangunan pusat-pusat informasi dan penelitian serta pengembangan

kesenian daerah.

Pasal 13

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas
pariwisata selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf
c, dan huruf d, meliputi pula:
a. peningkatan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang

mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing DPD;
b. peningkatan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang

mendukung pengembangan dan pertumbuhan wisata halal; dan
c. pengendalian prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi

destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas dan daya
dukung lingkungan.

Pasal 14

(1) Strategi pengembangaan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas
pariwisata dalam mendukung pengembangan DPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d meliputi :
a. pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum

dan fasilitas pariwisata dalam mendukung destinasi pariwisata;
b. meningkatkan fasilitas Pemerintah Daerah untuk pengembangan

prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagai bagian
dari upaya pengembangan asset dan kekayaan daerah;

c. membangun dan meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan



sektor swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan
fasilitas pariwisata.

(2) Pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum
dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih
lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang dibangun oleh
Pemerintah Daerah sebagai pengembangan aset dan kekayaan daerah dapat
dipungut retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

Pasal 15

(1) Strategi peningkatan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas
pariwisata yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya
saing DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi :
a. Penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan

sektor swasta;
b. penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan;
c. penerapan prasarana  umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang

memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
(2) Strategi pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan

fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi yang sudah melampaui ambang
batas dan daya dukung sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 15 huruf b,
meliputi :
a. penyusunan regulasi perizinan untuk mendukung daya dukung

lingkungan;
b. melakukan peninjauan ulang peruntukan kawasan dalam penyusunan

RTRW Kabupaten;
c. pemberian disinsetif bagi pembukaan objek wisata baru;
d. pelaksanaan penegakkan hukum (law enforcement) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Pasal 16

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat lokal melalui kepariwisataan,
meliputi:
a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat  dalam

pembangunan kepariwisataan di daerah;
b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan

usaha produktif dan ekonomi kreatif di bidang kepariwisataan;
c. pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri dan usaha

mikro, kecil dan menengah yang bergerak dalam sektor kepariwisataan;
d. memperluas akses pasar terhadap produk dan usaha mikro, kecil dan

menengah dan ekonomi kreatif lainnya yang dikembangkan oleh masyarakat
lokal;

e. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya pengembangan
produk industri dan usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan



oleh masyarakat  lokal;
f. meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat serta pemangku

kepentingan dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim yang
kondusif kepariwisataan di setiap DPD dan kawasan sekitarnya;

g. meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali
karakteristik, bahasa, budaya dan aspek-aspek psikologis lainnya dari
wisatawan yang mengunjungi setiap destinasi  wisata.

Pasal 17

Strategi yang diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat lokal melalui
kepariwisataan, antara lain:
a. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah di tingkat

lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan
kepariwisataan;

b. mengembangkan potensi sumber daya lokal dengan membentuk Desadesa
Wisata di masing-masing DPD;

c. memberikan Alokasi Dana Desa Khusus bagi Desa-desa Wisata;
d. mendorong perencanaan tingkat Desa dan Kecamatan berbasis

kepariwisataan;
e. mendirikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepariwisataan bagi masyarakat

lokal;
f. memberikan insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri dan usaha

mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

g. memberikan perlindungan terhadap kelangsungan industri mikro, kecil dan
menengah dan usaha jasa layanan pariwisata di sekitar DPD;

h. meningkatkan kualitas produk industri mikro, kecil dan menengah dan
layanan jasa kepariwisataan;

i. memperkuat akses dan jejaring industri mikro, kecil dan menengah serta
usaha jasa layanan pariwisata dengan mitra di tingkat nasional, regional dan
intemasional berbasis Teknologi Informasi.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 18

Arah kebijakan pengembangan investasi daerah di bidang kepariwisataan
meliputi:
a. pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;
b. menyediakan fasilitas dan kemudahan investasi di daerah bidang

kepariwisataan;
c. meningkatkan promosi investasi daerah di bidang kepariwisataan.

Pasal 19

Strategi pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan melalui:
a. membangun koordinasi dengan Pemerintah dalam pengembangan sistem



keringanan fiskal untuk menarik investasi dalam negeri maupun asing di
bidang pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menyediakan fasilitas dan jasa layanan yang memudahkan investor dalam
negeri maupun asing untuk berinvestasi di bidang kepariwisataan berbasis
pelayanan perizinan satu atap;

c. menyediakan informasi peluang investasi di semua DPD;
d. menyusun agenda tahunan, lima tahunan dan Tahun Kunjungan  Wisata

Daerah dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah untuk pelaksanaannya;

e. membangun sinergi promosi investasi dengan sektor terkait dalam
pengembangan kepariwisataan daerah.

BAB V

PEMBANGUNAN PEMASARAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Pembangunan pemasaran pariwisata daerah meliputi :
a. pengembangan pasar wisatawan;
b. pengembangan citra pariwisata daerah;
c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 21

Pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a
dilakukan melalui :
a. peningkatan pemasaran dan promosi DPD;
b. membangun kemitraan dengan sektor swasta dan semua Pemerintah

Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam  menggerakkan
wisatawan massal untuk mengunjungi destinasi-destinasi pariwisata;

c. membangun kemitraan dengan sekolah mulai dari tingkat PAUD sampai
dengan Perguruan Tinggi untuk menggerakkan wisatawan massal untuk
mengunjungi destinasi-destinasi pariwisata; dan/atau

d. membentuk dan membina kelompok-kelompok usaha yang  bergerak dalam
bidang pariwisata massal, seperti klub-klub out bound, memancing, snorkling,
scuba diving, arung jeram  dan  klub- klub gemar alam lainnya yang
berpotensi menggerakkan arus wisatawan ke semua DPD.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 22

Pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b
dilakukan melalui :



a. peningkatan dan pemantapan citra wisata daerah yang mencirikan destinasi
Sapta Pesona;

b. melakukan riset dan pengembangan destinasi yang berkarakter khusus
daerah;

c. melakukan riset dan pengembangan untuk menentukan keanekaragaman
hayati berupa flora dan fauna sebagai Ikon wisata  daerah;

d. membentuk dan membina kelompok-kelompok masyarakat sadar wisata
disemua destinasi pariwisata;

e. memelihara nilai-nilai agama dan kearifan lokal di semua destinasi
pariwisata.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 23

Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 huruf c, dilakukan melalui ;
a. membangun kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan

kepada semua pemangku kepentingan dan pelaku usaha kepariwisataan
daerah, nasional dan internasional;

b. membentuk dan membina Agen Perjalanan Wisata di daerah;
c. membuka Kantor-kantor Perwakilan Promosi Wisata Daerah di kota-kota

besar dan negara-negara yang berpotensi menggerakkan wisata massal;
d. menguatkan fasilitas, dukungan, koordinasi dan sinkronisasi  terhadap

promosi wisata nasional di luar negeri.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 24

(1) Pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
huruf d dilakukan melalui :
a. membentuk dan mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah;
b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi dengan  Badan

Promosi Pariwisata Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat, Badan
Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Pemerintah;

c. membangun Pusat Promosi Pariwisata Daerah.
(2) Susunan, tugas pokok dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBANGUNAN INDUSTRI KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 25

(1) Pembangunan industri pariwisata daerah meliputi:
a. penguatan struktur;
b. peningkatan daya saing;



c. pengembangan kemitraan usaha;
d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
e. pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan.

(2) Penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata
rantai aneka jenis insdustri pariwisata untuk meningkatkan daya saing
pariwisata.

(3) Peningkatan daya saing pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diwujudkan dengan meningkatkan kualitas daya tarik wisata, daya
saing fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta daya saing aksesibilitas
menuju destinasi pariwisata.

(4) Pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dilakukan dengan membangun sinergi dan skema kerja sama
antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi,
pelaku dunia usaha pariwisata dan masyarakat.

(5) Penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dilakukan dengan pengembangan manajemen dan pelayanan jasa pariwisata
yang kredibel dan berkualitas dengan menerapkan standarisasi dan
Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar
intemasional dengan mengoptimalkan sumber daya lokal.

(6) Pengembangan tanggungjawab sosial lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dilakukan   dengan pengembangan manajemen usaha
pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata
berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau (green
economic), serta mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang
matarantai industri pariwisata yang perduli pada pelestarian lingkungan dan
kebudayaan di daerah.

BAB VII

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah meliputi :
a. penguatan Organisasi Kepariwisataan Daerah;
b. pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata; dan
c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisataan Daerah

Pasal 27

(1) Penguatan organisasi kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 huruf a, meliputi :
a. peningkatan struktur dan kapasitas serta kualitas perencanaan  Dinas

sebagai penanggung jawab penyelenggaraan kepariwisataan di daerah;



b. peningkatan kapasitas Badan Promosi Pariwisata Daerah;
c. peningkatan kapasitas Lembaga Kesenian dan Kebudayaan Daerah;
d. peningkatan kapasitas Forum Tata Kelola Pariwisata Daerah;
e. membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kepariwisataan Daerah;
f. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya wadah-wadah yang

mempersatukan pelaku industri pariwisata daerah;
g. mendorong dan memfasilitasi berdirinya Lembaga Pendidikan Profesi

Kepariwisataan di Daerah;
h. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya wadah-wadah masyarakat

lokal yang berada di sekitar kawasan DPD untuk mendukung pencitraan
yang baik penyelenggaraan kepariwisataan daerah.

i. Penguatan pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan
pendaftaran usaha pariwisata.

(2) Susunan, tugas pokok dan fungsi organisasi kepariwisataan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan
Bupati.

Bagian Ketiga
Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 28

(1) Pembangunan SDM Pariwisata meliputi SDM ditingkat Pemerintah Daerah,
dunia usaha pariwisata dan masyarakat.

(2) Pembangunan SDM ditingkat Pemerintah Daerah dilakukan dengan
peningkatan kemampuan dan profesionalisme pegawai.

(3) Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha pariwisata dan masyarakat
dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki
sertifikasi kompetensi di setiap DPD, meningkatkan kemampuan
kewirausahaan dibidang kepariwisataan dan meningkatkan kualitas dan
kuantitas Lembaga Pendidikan Kepariwisataan Daerah yang terakreditasi
secara nasional.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 29

(1) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung
pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan melalui :
a. Mendirikan Lembaga Penelitian dan Pengembangan    Kepariwisataan

Daerah;
b. membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Tenaga Profesional

di bidang  kepariwisataan.
(2) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a menjalankan fungsi :
a. Penelitian dan pengembangan DPD;
b. penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan

pemasaran pariwisata daerah;
c. penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan



industri pariwisata; dan
d. penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada  pengembangan

kelembagaan dan SDM kepariwisataan.
(3) Susunan, tugas pokok dan fungsi Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Kepariwisataan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui penandatangan
perjanjian kerjasama.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 30

(1) Pembiayaan atas kegiatan untuk akibat dari disusunnya RIPPARDA ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pemerintah Daerah dalam upaya pembangunan kepariwisataan daerah dapat
menggalang pendanaan yang berasal dari pihak ketiga, bersifat sukarela dan
tidak mengikat.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan RIPPARDA ini.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana di maksud Pasal 33 ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALlHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Semua perjanjian kerjasama yang
telah dilakukan antar Pemerintah Daerah dan/atau dengan pihak lain yang
berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan di daerah di semua DPD
dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.



BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan  Daerah  ini mulai berlaku  pada tanggal  diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH. TAUFIQ
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2016-2025

I. UMUM

Bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari
pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana,
terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan
perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam
masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan
nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong
pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu
menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan  yang  menggantikan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun1990
telah memberikan arahan dan strategi pembangunan kepariwisataan
nasional dan daerah yang lebih komprehensif sesuai dengan perkembangan
berbagai lingkungan strategis baik dalam lingkup daerah, nasional, regional
maupun global. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pembangunan
kepariwisataan didasarkan pada Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
Secara umum pembangunan kepariwisataan didasarkan pada 4 (empat)
pilar pokok pembangunan, masing-masing, yakni Destinasi Pariwisata,
Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Pariwisata.
Dalam Peraturan Daerah ini, pembangunan kepariwisataan daerah
mengacu pada keempat pilar dimaksud.

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten di
Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah bagian integral dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Seperti daerah-daerah lainnya, Kabupaten Lombok
Barat memiliki Potensi Daya Tarik Wisata Alam, Daya Tarik Wisata Budaya
dan daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia, yang layak untuk
dikembangkan guna memajukan perkonomian daerah dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

Untuk tujuan pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan
berkelanjutan di Kabupaten Lombok Barat, maka disusunlah Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang segala sesuatunya
tertuang dalamPeraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1



Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Pemberian insentif dapat berupa keringanan pajak pembebasan
atau pengurangan biaya-biaya perizinan, dukungan infrastruktur
dan bentuk bentuk kemudahan pelayanan lainnya yang dapat
diberikan oleh Pemerintah Daerah. Jenis Retribusi Daerah yang
dapat ditarika dalah jenis Retribusi Jasa Umum dan Penggunaan
Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 17
Pengenaan disinsentif pada DPD yang telah melampaui ambang
batas seperti penerapan pajak yang tinggi pengurangan layanan
infrastruktur, pemberian biaya lingkungan yang ketat dan
bentukbentuk pengurangan fasilitas lainnya.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk
mendorong desa dapat melakukan tata kelola Pemerintahan Desa
dengan visi pengembangan kepariwisataan. ADD Khusus diberikan



dalam hal Desa-desa Wisata dapat menyumbangkan PAD bagi
daerah yang bersumber dari objek pajak dan retribusi yang ada di
desa yang bersangkutan.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas
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LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAAN DAERAH TAHUN 2016-2025

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

SASARAN
MODERAT OPTIMIS

2016 2020 2025 2016 2020 2025

Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang) 186.000 261.961 337.923 213.900 301.225 388.611

LOS Wisatawan Mancanegara (hari) 2 2 2 3 3 3

Jumlah Wisatawan Nusantara (orang) 279.000 392.943 506.885 320.250 451.884 582.918

LOS Wisatawan Nusantara (hari) 2 3 3 3 3 3

PDRB(%) Akomodasi,dan Makan Minum 684.502,25 850.468,27 960.329,89 752.952.25 908.514.27 1.056.361,89

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR     TAHUN 2016
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAAN DAERAH TAHUN 2016-2025

PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO KSPD RUANG LINGKUP PERUNTUKAN/FUNGSI WILAYAH
1. KSPD Lingsar, Narmada

dan sekitarnya
Kawasan Wisata :
1. Taman Narmada;
2. Suranadi; dan
3. Lingsar.

Sebagai kawasan wisata budaya, religi,
kuliner, belanja dan MICE

1. Kec. Lingsar
2. Kec. Narmada

2. KSPD Senggigi dan
sekitarnya

KawasanWisata :
1. Batu Layar;
2. Batu Bolong;
3. Senggigi;

Sebagai kawasan wisata pantai, bawah laut,
olah raga berbasis bahari, budaya, religi dan
kuliner

Kec. Batu Layar

3. KSPD Sekotong dan
sekitarnya

Kawasan Sekotong:
1. Gita nada

Sebagai kawasan wisata pantai, bawah laut,
olah raga berbasis bahari, budaya, dan kuliner

Kec. Sekotong

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID



LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAAN DAERAH TAHUN 2016-2025

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

NO. TAHAPAN URAIAN
1. TAHAP I

2016 - 2020
a. Mengembangkan inovasi dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan

pariwisata daerah.
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas moda, sarana prasarana, dan sistem trasportasi darat, udara dan perkeretaapian

sekaligus pengembangan sistem transportasi multi moda yang aman, nyaman, lancar dan berbudaya;
c. Mengembangkan paket Wisata terpadu antar obyek dan antar daerah yang didukung oleh meningkatnya dukungan

sektorial (perhubungan, pendidikan, perdagangan, jasa pertanian, industri, perhotelan) terhadap sektor pariwisata;
d. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam Kepariwisataan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui

Kepariwisataan;
e. Mengembangkan citra Kepariwisataan Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman dan berdayasaing;
f. Meningkatkan kapasitas/ skill serta produk layanan  usaha ekonomi masyarakat dibidang Pariwisata; dan
g. Standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Industri dibidang Pariwisata.

2. TAHAP II
2021 -2025

a. terwujudnya tujuan Wisata yang inovatif, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan
sehingga mampu meningkatkan pendapatan Daerah dan kesejahteraan masyarakat;

b. terwujudnya pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan
Wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;

c. terwujudnya industri Pariwisata yang berdayasaing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan
bertanggungjawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosialbudaya;

d. terwujudnya organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, berkembangnya Sumber Daya Manusia, regulasi,
dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien;

e. terwujudnya masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona;dan
terwujudnya Daerah sebagai daerah tujuan Wisata berbasis budaya terkemuka diAsia Tenggara yang mempunyai ciri
khas dan kekhususan daerah dengan keanekaragaman Daya Tarik Wisata dan budaya.

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang: a. bahwa pariwisata merupakan salah satu aspek pembangunan di
bidang ekonomi yang mampu mempercepat perkembangan
perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa pemangku kepentingan industri pariwisata, baik
Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, swasta dan seluruh
elemen masyarakat, bekerjasama untuk mengembangkan usaha
Pariwisata Halal;

c. bahwa Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu destinasi
wisata di Indonesia, maka setiap pemangku kepentingan
industri pariwisata harus menyiapkan fasilitas dan sarana
pariwisata yang  memenuhi Pariwisata Halal;

d. bahwa usaha Pariwisata Halal merupakan konsep yang
mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan
pariwisata  dengan  menyediakan  fasilitas dan  pelayanan yang
sesuai dengan ketentuan syariah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indoneia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5360);

4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049):

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir
dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel
Syari’ah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
74);

9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal ( Lembaran Daerah
Tahun 2016 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah KabupatenKabupaten Lombok Barat Tahun
2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah KabupatenKabupaten Lombok Barat Tahun
2014 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah
( Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Dan

BUPATI LOMBOK BARAT



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PARIWISATA HALAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah BupatiLombok Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat.
5. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut

DSN-MUI   adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI yang bertindak
sebagai lembaga sertifikasi di bidang usaha pariwisata syariah.

6. Pengelola Pariwisata Halal adalah setiap orang dan/atau badan yang
menyediakan akomodasi, makanan dan minuman, biro perjalanan, SPA
pada destinasi halal.

7. Sertifikasi Penyelenggara Pariwisata Halal adalah pengakuan kehalalan
suatu usaha pariwisata yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi halal
DSN-MUI.

8. Lembaga Sertifikasi Halal adalah lembaga yang dibentuk oleh DSN-MUI
untuk menilai dan memberikan tanda kehalalan suatu penyelenggaraan
pariwisata halal

9. Label Pariwisata Halal adalah tanda kehalalan suatu pariwisata tertentu
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan
rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik
wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai
fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha,
Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

12. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata
adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah
administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum,
fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan
melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

13. Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan
industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan
pengelolaan pariwisata yang memenuhi prinsip-prinsip Islami.

14. Akomodasi adalah segala bentuk hotel bintang dan nonbintang.
15. Sertifikat adalah fatwa tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha

hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel yang
memenuhi prinsip-prinsip Islami.

16. Perhimpunan Penyelenggara Pariwisata Halal yang selanjutnya disebut P3H
adalah asosiasi atau wadah nonprofit yang didirikan oleh penyelenggara
pariwisata halal yang memfokuskan kegiatannya untuk pengembangan dan



pertumbuhan industri pariwisata halal di Kabupaten Lombok Barat.
17. Usaha Jasa Perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan

usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan
perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata,
termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

18. Usaha Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan
minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses
pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai
minuman.

19. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan
penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya
dapat berupa; hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan
karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

20. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau
mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan
wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalan wisata.

21. Usaha Salus Per Aquan yang selanjutnya disebut Usaha SPA adalah usaha
perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air,
terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan dan minuman sehat,
dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga
dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

22. Atraksi Wisata adalah obyek-obyek wisata berupa tempat maupun aktivitas
yang berada pada suatu destinasi dan menjadi daya tarik bagi destinasi
tersebut.

Pasal 2

Maksud pengaturan Penyelenggaraan Pariwisata Halal ini adalah untuk
memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar
dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat
memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan
kepariwisataan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Penyelenggaraan Pariwisata Halal adalah mewujudkan
pelayanan pariwisata halal kepada wisatawan oleh pengelola pariwisata.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. destinasi;
b. pemasaran dan promosi;
c. industri;
d. kelembagaan;
e. sertifikasi;
f. fasilitas kemudahan;



g. evaluasi dan pelaporan;
h. pembinaan dan pengawasan; dan
i. pembiayaan.

BAB III

DESTINASI PARIWISATA HALAL

Bagian Kesatu
Fasilitas

Pasal 5

(1) Destinasi Pariwisata Halal, meliputi atraksi wisata alam, wisata budaya dan
wisata hasil buatan manusia.

(2) Pengelola destinasi pariwisata halal harus membangun fasilitas umum untuk
mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal.

(3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan Muslim;
b. fasilitas bersuci yang memenuhi standar prinsip-prinsip Islami; dan
c. terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 6

(1) Pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata halal meliputi:
a. penguatan kesadaran masyarakat;
b. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pengelolaan usaha;

dan
c. peningkatan pendapatan masyarakat.

(2) Penguatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan dalam bentuk sosialisasi tentang penyelenggaraan
pariwisata halal.

(3) Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:
a. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam

mewujudkan pengelolaan pariwisata halal; dan
b. meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan

pariwisata halal; dan
c. melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang

terkait dengan kepariwisataan halal.
(4) Peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha pariwisata halal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. menciptakan kesempatan berusaha dalam aktivitas kepariwisataan halal;

atau
b. memberikan insentif.



Bagian Ketiga
Pengembangan Investasi Pariwisata Halal

Pasal 7

(1) Kebijakan pengembangan investasi pariwisata halal meliputi:
a. pemberian insentif investasi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;
b. peningkatan kemudahan investasi; dan
c. peningkatan promosi.

(2) Peningkatan insentif investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi:
a. meningkatkan pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi

penanaman modal asing di sektor pariwisata halal; dan
b. meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman

modal asing disektor pariwisata halal.
(3) Peningkatan kemudahan investasi pariwisata halal sebagaimana dimaksud

pada huruf b, meliputi:
a. mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
b. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.

(4) Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata halal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata;
b. meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata di dalam negeri dan

luar negeri; dan
c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal pariwisata dengan sektor

terkait.

BAB IV

PEMASARAN DAN PROMOSI PARIWISATA HALAL

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemasaran dan promosi penyelenggaraan
pariwisata halal.

(2) Strategi yang dilakukan dalam pemasaran dan promosi Pariwisata Halal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk
kegiatan:
a. pemetaan dan analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar

potensial;
b. pengembangan dan pemantapan citra Daerah sebagai destinasi pariwisata

halal;
c. pengembangan citra kepariwisataan Daerah sebagai destinasi pariwisata

halal yang aman, nyaman dan berdaya saing;
d. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan

mempromosikan pariwisata halal; dan
e. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis,

berkesinambungan dan berkelanjutan.



Pasal 9

Pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata halal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan yang berkecimpung
dalam pengembangan Pariwisata Halal.

BAB V

INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Industri Pariwisata Konvensional

Pasal 10

(1) Industri pariwisata konvensional adalah usaha-usaha wisata yang menjual
jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpatokan pada prinsip-prinsip
Islami.

(2) Industri pariwisata konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyediakan:
a. arah kiblat di kamar hotel;
b. informasi masjid terdekat;
c. tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim;
d. keterangan tentang produk halal/tidak halal;
e. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
f. sarana pendukung untuk melaksanakan sholat;
g. tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan

memudahkan untuk bersuci;
h. urinoir protector bagi Wisatawan; dan
i. tempat pembuangan sampah yang memadai

(3) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.

(4) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian tetap kegiatan;
e. pencabutan sementara izin;
f. pencabutan tetap izin; dan/atau
g. denda administratif.

(5) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Industri Pariwisata Halal

Pasal 11

Industri pariwisata halal adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan
produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip Islami
sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN-MUI.



Pasal 12

(1) Industri Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:
a. akomodasi;
b. biro perjalanan;
c. restoran;
d. SPA.
e. hotel;
f. turis atraksi; dan
g. sumber daya pelaku pariwisata.

(2) Pengelolaan industri pariwisata halal mengikuti ketentuan yang ditetapkan
oleh DSN-MUI.

Paragraf 1
Akomodasi

Pasal 13

(1) Dalam Pariwisata Halal harus memiliki akomodasi sesuai standar halal.
(2) Standar halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh

sertifikasi dari DSN-MUI.
(3) Standar halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:

a. produk;
b. pelayanan; dan
c. pengelolaan.

(4) Dalam hal standar halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
terpenuhi, maka akomodasi paling sedikit memenuhi hal-hal sebagai berikut:
a. tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci;
b. tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah;
c. tersedia makanan dan minuman halal;
d. fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga

dan bisnis; dan
e. terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Paragraf 2
Penyedia Makanan dan Minuman

Pasal 14

(1) Penyedia makanan dan minuman dalam Pariwisata Halal meliputi restoran,
bar (kedai), kafe,dan jasa boga.

(2) Penyedia makanan dan minuman bersertifikasi halal wajib menjamin
kehalalan makanan/minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan
baku sampai proses penyajian yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

(3) Dalam hal sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
terpenuhi, setiap penyedia makanan dan minuman harus mencantumkan
tulisan halal/non halal pada setiap jenis makanan/minuman; dan terjaga
lingkungan yang sehat dan bersih.

(4) Makanan dan minuman halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
standar yang ditetapkan oleh DSN-MUI.



Paragraf 3
SPA, Sauna dan Griya Pijat Halal

Pasal 15

Setiap pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat (Massage) halal menyediakan:
a. ruangan perawatan untuk pria dan wanita yang terpisah;
b. terapi pikiran (mind therapy) dan terapi olah fisik tidak mengarah pada

pelanggaran syari’ah;
c. terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita; dan
d. sarana yang memudahkan untuk sholat.

Pasal 16

(1) Setiap pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat halal wajib menggunakan
produk berlogo halal resmi.

(2) Produk berlogo halal resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. bahan rempah;
b. lulur;
c. masker;
d. aroma terapi; dan
e. bahan-bahan perawatan wajah, rambut, tangan dan kuku.

(3) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat 1) dikenakan sanksi administrasi.

(4) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian tetap kegiatan;
e. pencabutan sementara izin;
f. pencabutan tetap izin; dan/atau
g. denda administratif.

(5) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Biro Perjalanan Wisata Halal

Pasal 17

(1) Setiap Pengelola Biro Perjalanan Pariwisata Halal wajib:
a. memahami pengelolaan destinasi Pariwisata Halal;
b. menyediakan informasi tentang paket Pariwisata Halal dan perilaku

wisatawan pada destinasi pariwisata halal; dan
c. menyelenggarakan paket perjalanan wisata yang sesuai dengan kriteria

Pariwisata Halal berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) yang
mengacu ketentuan DSN-MUI.

(2) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat 1) dikenakan sanksi administrasi.

(3) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;



c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian tetap kegiatan;
e. pencabutan sementara izin;
f. pencabutan tetap izin; dan/atau
g. denda administratif.

(4) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Setiap pramuwisata pada Biro Perjalanan Pariwisata Halal harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan

tugas;
b. berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
c. berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika Islami; dan
d. memberikan nilai-nilai Islami selama dalam perjalanan wisata.

BAB VI

KELEMBAGAAN DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Jenis Kelembagaan

Pasal 19

(1) Kelembagaan dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal terdiri atas:
a. kelembagaan Pemerintah Daerah;
b. kelembagaan nonpemerintah; dan

(2) Kelembagaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dibidang
kepariwisataan.

(3) Kelembagaan nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang kepariwisataan.

Pasal 20

(1) Untuk meningkatkan dan memberdayakan penyelenggaraan Pariwisata Halal,
perlu dibentuk P3H.

(2) P3H sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang
untuk membantu pemerintah dalam mempromosikan, mengembangkan dan
memberdayakan iklim usaha destinasi wisata halal.

(3) Pemberdayaan terhadap penyelenggara pariwisata halal sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh P3H dan berkoordinasi dengan Dinas
Pariwisata.

(4) Peran P3H dalam pemberdayaan penyelegaraan pariwisata halal dilakukan
dalam bentuk:
a. menyerap aspirasi anggota untuk diperjuangkan kepada pemerintah;
b. meningkatkan kesadaran pariwisata halal bagi masyarakat;
c. melakukan fasilitasi, edukasi dan advokasi pelaksanaan pariwisata halal;



d. mengembangkan kerja sama dengan perhimpunan atau asosiasi lain
dalam mewujudkan tujuan pariwisata halal;

e. membantu Pemerintah Daerah dalam pendataan pengelola/penyelenggara
pariwisata halal; dan/atau

f. meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi
penyelenggaraan pariwisata halal dengan Dinas, dan pihak lain.

(5) Tata cara dan prosedur kerja P3H diatur dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga

(6) Pengangkatan pengurus P3H ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Pengembangan kelembagaan pariwisata halal harus dilakukan melalui:
a. koordinasi antar dinas terkait dan dengankabupaten/kota;
b. optimalisasi peran organisasi pariwisata nonpemerintah di tingkat Kabupaten;

dan
c. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata halal antara pemerintah Kabupaten,

swasta dan masyarakat.

BAB VII

SERTIFIKASI HALAL

Pasal 22

Penyelenggara usaha pariwisata halal harus memiliki sertifikasi:
a. sertifikasi usaha; dan
b. sertifikasi Profesi.

Pasal 23

(1) Setiap Penyelenggara Pariwisata Halal, wajib memiliki Sertifikat Usaha.
(2) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a

berdasarkan peraturan undang-undangan.

Pasal 24

(1) Setiap Penyelenggara Pariwisata Halal, wajib memiliki Sertifikat Pariwisata
Halal.

(2) Setiap pelaku usaha atau badan usaha yang akan memperoleh sertifikasi
halal harus mengajukan permohonan kepada DSN-MUI.

(3) Pelaku Usaha atau Badan Usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
a. aspek produk;
b. aspek pelayanan; dan
c. aspek pengelolaan sesuai prinsip-prinsip Islami.

Pasal 25

(1) Setiap Usaha Pariwisata yang telah memperoleh sertifikat harus memasang
Sertifikat Usaha Pariwisata halal di tempat yang mudah dilihat oleh umum.



(2) Sertifikat Usaha Pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.

(3) Usaha Pariwisata halal wajib memperbaharui Sertifikat Usaha Pariwisata
halal 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya telah berakhir.

BAB VIII

FASILITAS KEMUDAHAN USAHA PARIWISATA HALAL

Pasal 26

Untuk mengembangkan pariwisata halal, maka Pemerintah Daerah dapat
memberikan fasilitas kemudahan atas pajak daerah dan retribusi daerah yang
terdiri atas:
a. pajak restoran;
b. pajak hotel;
c. retribusi izin memasuki tempat wisata.

Pasal 27

(1) Fasilitas kemudahan atas pajak daerah dan retribusi daerah  sebagaimana
dimaksud Pasal 26, berupa:
a. pengurangan; dan
b. keringanan.

(2) Fasilitas kemudahan atas pajak daerah dan retribusi daerah  sebagaimana
dimaksud Pasal 26 diberikan kepada pelaku usaha atau bidang usaha yang
sesuai dengan jenis fasilitas yang diberikan.

(3) Fasilitas kemudahan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 28

Pengurangan dan keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berdasarkan permohonan dari Badan Usaha
atau Pelaku Usaha.

Pasal 29

(1) Pengurangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari
pajak dan retribusi terutang.

(2) Besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutang dihitung dengan cara
mengalikan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tarif
yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Pasal 30

(1) Keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dalam bentuk keringanan Sanksi
Administrasi dan pokok pajak daerah dan retribusi daerah.



(2) Besaran keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebesar  25% (dua puluh lima persen) dari
penetapan.

(3) Besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutang dihitung dengan cara
mengalikan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai tarif
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

BAB IX

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 31

(1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha di bidang Pariwisata Halal yang
memperoleh fasilitas pengurangan dan atau keringanan atas Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) wajib
menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
pengelolaan usaha dan/atau kegiatan usaha.

Pasal 32

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang
memperoleh fasilitas pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah teknis.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar:
a. laporan Badan Usaha atau Pelaku Usaha di bdiang pariwisata halal yang

memperoleh fasilitas pengurangan, keringanan, atas Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32; dan/atau

b. kunjungan ke lokasi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di bidang pariwisata
halal yang memperoleh fasilitas pengurangan, keringanan, atau
pembebasan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pembinaan
dan pengawasan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pariwisata
Halal.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.



Pasal 34

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) harus melibatkan
DSN-MUI.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dapat
melibatkan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang
kepariwisataan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
a. sosialisasi;
b. stimulasi; dan
c. bimbingan dan pelatihan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pengelolaan pariwisata halal.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas

dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang
kepariwisataan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam
bentuk:
a. monitoring; dan
b. evaluasi.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan pengelolaan pariwisata halal oleh Pemerintah Daerah dianggarkan
pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN,
DAN PEMBEBASAN ATAS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 37

(1) Untuk mendapatkan fasilitas pengurangan, keringanan, dan pembebasan
atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27, Badan Usaha atau Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada
Bupati.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. nama Wajib Pajak
b. jenis atau bidang usaha;
c. sertifikasi halal atas kegiatan usaha;
d. susunan dan kinerja manajemen;



e. salinan dokumen legalitas Badan Usaha atau Pelaku Usaha;
f. salinan izin prinsip Badan Usaha atau Pelaku Usaha; dan
g. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri yang sah dari pemohon.

(3) Bupati menerbitkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan
diterima.

BAB XIII

PENGHENTIAN PEMBERIAN FASILITAS DAN KEMUDAHAN

Pasal 38

(1) Penghentian pemberian fasilitas dan kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah apabila Badan usaha atau pelaku usaha:
a. tidak lagi melakukan kegiatan pariwisata halal;
b. tidak menyampaikan laporan;
c. pailit; dan/atau
d. terlibat tindak pidana.

(2) Penghentian pemberian fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah Teknis.

BAB XIV

PENGHARGAAN

Pasal 39

(1) Pemerintah daerah wajib memberikan apresiasi kepada pelaku pariwisata
halal.

(2) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada hotel halal
terbaik, restoran halal terbaik, dan agent travel halal terbaik.

(3) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun.

(4) Penetapan hotel halal terbaik, restoran halal terbaik, dan agent travel halal
terbaik dilakukan setelah melalui proses penilaian yang dilakukan oleh tim
yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur;
a. Dinas yang menangani pengelolaan pariwisata;
b. Dinas yang menangani Keuangan Daerah;
c. Asosiasi Travel Halal;
d. Asosiasi Hotel Halal;
e. Asosiasi  Restoran Halal;
f. Perwakilan MUI; dan
g. Perwakilan Tokoh Masyarakat.

(6) Apresiasi hotel halal terbaik, restoran halal terbaik, dan agent travel halal
terbaik ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.



BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Semua peraturan dan ketentuan yang ada sebelum diundangkan Peraturan
Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenLombok
Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 28 Februari 2017
BUPATILOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID
Diundangkan di Gerung
pada tanggal 1 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH,

H.MOH. TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 NOMOR 01
NOMOR REGISTER  7 TAHUN 2017



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR  1 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL

I. UMUM
Pembangunan pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan di
bidang ekonomi yang dapat menumbuhkembangkan pembangunan ekonomi di
daerah dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat di daerah.
Pembangunan pariwisata bertitik tolak pada 4 (empat) pilar yaitu; destinasi,
pemasaran (promosi), industri pariwisata dan kelembagaan. Keempat pilar
pembangunan pariwisata tersebut akan menjadi pedoman dasar dalam
penyelenggaraan pembangunan di bidang kepariwisataan.
Salah satu subsektor yang sekarang menjadi perhatian pada sektor
pembangunan kepariwisataan adalah Pariwisata Halal. Pariwisata Halal
merupakan “icon” baru pembangunan pariwisata yang harus dikembangkan
dan memerlukan perhatian, karena diharapkan dapat mengundang dan
menarik wisatawan, baik wisatawan domestik (nusantara) maupun wisatawan
mancanegara.
Pengembangan pariwisata di beberapa negara seperti; Zelandia Baru,
Malaysia, Singapura, dan Korea, menjadikan pariwisata halal sebagai salah
satu obyek yang dapat dijual untuk menarik wisatawan berkunjung ke negara
mereka, di samping pariwisata konvensional yang sudah eksis terlebih dahulu.
Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi di
sektor kepariwisataan, juga melakukan pengembangan wisata halal ini yang
kiranya dapat menarik wisatawan mancanegara dari Timur Tengah dan Asia.
Pariwisata Indonesia tengah bergembira, karena The World Halal Travel
Summit/Exhbition 2015 (WHTS15) di Abu Dhabi, Uni Emirate Arab (UEA) telah
mengumumkan bahwa Indonesia, tepatnya Lombok, menjadi salah satu
destinasi wisata halal terbaik, yaitu mendapat penghargaan World’s Best Halal
Tourism Destination dan World’s Best Halal Honeymoon Destination.
Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Pemerintah Daerah KabupatenLombok
Barat harus menyikapi untuk pengembangan Pariwisata Halal melalui
pembentukan regulasi sebagai pedoman dan legalitas dalam pelaksanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas



Pasal 5
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

a. Cukup jelas
b. Yang dimaksud dengan fasilitas bersuci yang memenuhi

standar prinsip-prinsip Islami seperti; toilet, tempat
berwudlu, dan kamar mandi.

c. Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas



Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas
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BUPATI LOMBOK BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

KAWASAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT ,

Menimbang : a. bahwa sektor pariwisata  merupakan penggerak
perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor
unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara
berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek
wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;

b. bahwa dalam pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu
dibentuk kawasan wisata pedesaaan yang dapat menjadi
proyek percontohan bagi kawasan lainnya;

c. bahwa penetapan kawasan desa wisata untuk memberikan
kepastian hukum agar kebijakan pembangunan
kepariwisataan di Kabupaten Lombok Barat menjadi lebih
terarah, terencana dan terpadu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf  b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kawasan Desa Wisata.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah- DaerahTingkat II dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);



3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5262);

6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha
Hotel Syari’ah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 74);

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7
Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor
7);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun
2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat
Seri E Nomor 10 Tahun 2008);

9. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok
Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2012 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten lombok barat tahun 2014 – 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014
Nomor 3).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG KAWASAN
DESA WISATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lombok barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok barat.
4. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
5. Desa Wisata adalah wilayah pelestaraian alam lingkungan ekosistim serta

simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat
perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya
melalui usaha kepariwisataan.

6. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta
memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai
kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.

7. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan
dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian
rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.

8. Wisata Industri adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya
tarik wisata dengan menyuguhkan Industri Kreatif sebagai atraksi wisata.

9. Wisata Bahari adalah upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek
yang berkaitan dengan olahraga air yang mampu menarik wisatawan.

10. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung
maupun tidak langsung dalam pengembangan Kepariwisataan di Desa
maupun yang terkena dampak dari aktifitas wisata pedesaan.

Pasal 2

Tujuan pengembangan Desa Wisata :
a. mengembangkan kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi

kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing desa wisata;
b. memelihara dan membina secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya

masyarakat daerah; dan
c. memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya, wisata

industri, wisata bahari, wisata spiritual, dan wisata olah raga dalam rangka
peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Pasal 3

Sasaran Penetapan Desa Wisata :



a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan
pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha
mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang
ada; dan

b. memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada
masyarakat didalam kawasan desa wisata dan sekitarnya sebagai pelaku,
pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.

Pasal 4

Fungsi Desa Wisata :
a. sarana edukatif dan rekreasi ;
b. sarana pengembangan seni dan budaya ;
c. sebagai sarana  pengembangan pariwisata  berbasis masyarakat ; dan / atau
d. sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

(1) Penataan lingkungan pada Desa Wisata termasuk fasilitasnya menjadi tanggung
jawab masyarakat dan/atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam
pengembangan Desa Wisata dengan dukungan Pemerintah Daerah.

(2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dilingkungan
Pemerintah Daerah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1) Pemilik lahan dan/atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan,
Pengelolaan/pemanfaatan lingkungan di kawasan Desa Wisata berhak :
a. mendapatkan perioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan

kemampuannya ; dan
b. mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang

telah disepakati.

(2) Setiap orang, Badan Hukum atau instansi pemerintah yang memiliki,
menghuni atau mengelola lahan/bangunan di kawasan Desa Wisata wajib :
a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya ; dan
b. mentaati segala ketentuan perundang – undangan.

(3) Pemerintah Daerah berkewajiban melengkapi sarana prasana dan
infrastruktur yang dipandang perlu dalam rangka pengembangan desa
wisata.



BAB IV

PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

(1) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata diarahkan kepada
pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap
seni dan budaya serta menjadikan aktifitas keseharian masyarakat desa
sebagai daya tarik wisata.

(2) Aktifitas kepariwisataan yang dikembangkan meliputi :
a. wisata industri ;
b. wsata alam ;
c. wisata budaya ;
d. wisata kuliner ;
e. wisata bahari ;
f. wisata spiritual ;
g. atraksi wisata ; dan
h. wisata sejarah.
i. agro wisata.

(3) Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan Desa Wisata diarahkan
dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang
tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata
desa.

(4) Pemanfaatan dan Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang –
undangan.

BAB V

KAWASAN DESA WISATA

Pasal 8

Kawasan desa wisata yang terletak di wilayah Kabupaten Lombok barat, sebagai
berikut:

No. Nama  Desa Kecamatan Keterangan

1.
2.
3.
4.
5.

Desa Pakuan
Desa Sesaot
Desa Buwun Sejati
Desa Kuripan
Desa Pusuk Lestari

Narmada
Narmada
Narmada
Kuripan

Batulayar

Desa Wisata Alam

6.
7.
8.

Desa Suranadi
Desa Narmada
Desa Lingsar

Narmada
Narmada
Lingsar

Desa Wisata Budaya

9. Desa Banyumulek Kediri Desa Wisata Industri
10.
11.
12.

Desa Lembar Selatan
Desa Senggigi
Desa Gili Gede Indah

Lembar
Batulayar
Sekotong.

Desa Wisata Bahari



BAB VI

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Pengelolaan  dan Pengawasan Kawasan Desa Wisata dilaksanakan secara
fungsional dan terpadu oleh instansi terkait dilingkungan Pemerintah
Daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretaris daerah serta dipertanggung
jawabkan kepada Bupati.

(2) Penataan dan pengelolaan Kawasan Desa Wisata dikembangkan dan
dimanfaatkan sebesar- besarnya untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat terutama masyarakat di sekitar Kawasan Desa Wisata.

(3) Pengawasan penataan di Kawasan Desa Wisata  oleh instansi terkait
dilingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan masukan dari para
pemangku Kepentingan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID
Diundangkan di Gerung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2016 NOMOR
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