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Keterangan 
 
 

Sosialisasi ini dilaksanakan atas kerjasama ITDC dengan PT Wijaya Karya (Persero) sebagai kontraktor proyek ini  dengan tujuan untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Proyek Penataan Pantai Kuta Mandalika. Proyek yang dikerjakan 

oleh PT. Wijaya Karya (Persero). Masyarakat yang diundang pada acara sosialisasi ini diantaranya adalah Kepala Desa dari lima desa 

yaitu Desa Kuta, Desa Rembitan, Desa Sengkol, Desa Sukadana, dan Desa Mertak, para Kepala Dusun dari Desa Kuta dan Desa 

Rembitan, para perangkat Desa, Kepala Karang Taruna kelima desa tersebut, dan juga para ketua kelompok adat serta kelompok 

wisata yang ada di Desa Kuta. Pihak ITDC juga turut mengundang Pejabat-Pejabat seperti Direktur Pengamanan Objek Vital Polda NTB, 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah selaku Administrator Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Camat Pujut, Perwakilan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah dan 

juga Kapolsek Kuta serta Kapolsek Pujut. 

Pihak ITDC dihadiri oleh Direktur Konstruksi dan Operasional ITDC, Direktur Proyek KEK Pariwisata Mandalika (KPM), dan Kepala 

Keuangan, Humas, dan PKBL (KPM). 

Sosialisasi dimulai pada pukul 09.00 Wita dengan diawali oleh pemaparan pertama yang dibawakan oleh Direktur Proyek KEK 

Pariwisata Mandalika Bapak Hari Wibisono yang memberikan pemaparan mengenai gambaran umum rencana pembangunan KEK 

Pariwisata Mandalika dengan menjelaskan Master Plan KEK Pariwisata Mandalika. Fokus utama pembangunan saat ini adalah 

pembangunan Masjid Mandalika dan juga Penataan Pantai Kuta. Poin penting dalam presentasi yang dibawakan oleh Bapak Hari 

Wibisono diantaranya adalah: 

1. Pelaksanaan penataan pantai Kuta yang mana nantinya diperuntukkan untuk fasilitas umum masyarakat ini nantinya akan 

menimbulkan ketidaknyamanan kepada masyarakat, oleh karena itu masyarakat diharapkan dapat memaklumi hal tersebut.  

2. Namun ITDC dan Pihak PT. Wijaya Karya (Persero) yang mengerjakan proyek tersebut akan berusaha untuk meminimalisasi 

ketidaknyamanan yang akan ditimbulkan akibat penataan proyek tersebut. 

3. Pengerjaan penataan Pantai Kuta akan dilakukan sepanjang 1,5 km dari sepanjang Pantai Kuta hingga ke Bukit Benjon.  

4. Tahap I yang akan dikerjakan adalah bagian timur kawasan pantai Kuta sepanjang 400m. Sedangkan tahap II yang akan 

dikerjakan adalah pengerjaan jalan menuju ke Masjid Agung Mandalika. 

5. Partisipasi masyarakat diharapkan dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas yang nantinya akan disediakan oleh ITDC  

6. Pelaku usaha yang sudah memiliki usaha dari dulu akan diprioritaskan mendapat tempat berjualan di Pantai Kuta 

 

Pemaparan kedua disampaikan oleh Bapak Adi Palupi yaitu Manager Proyek PT. Wijaya Karya (Persero) yang ditugaskan untuk 

mengerjakan proyek Penataan Pantai Kuta Mandalika. Poin penting yang disampaikan oleh Pak Adi diantaranya adalah: 

1. Tahapan Pekerjaan yang dilakukan terdiri dari beberapa tahap seperti berikut ini: 

a. Tidak akan menutup semua kawasan Pantai Kuta dalam pengerjaannya nanti 

RISALAH RAPAT 

AGENDA RAPAT : Sosialisasi Proyek Penataan Pantai Kuta 
Mandalika 

TEMPAT   : Hotel Tastura, Kuta-Lombok 

HARI/TANGGAL  : Rabu, 22 Pebruari 2017 
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b. Sisi Timur adalah sisi yang masuk dalam pengerjaan Tahap I sepanjang 400 m yang akan ditutup dengan pagar proyek, 

namun di sisi barat tetap akan dapat digunakan. 

c. Pembangunan menjadi 3 zona, satu zona akan dibagi lagi menjadi dua area yaitu area di pantai dana area pengerjaan 

proyek di jalan 

2. Sosialisasi pembagian Lokasi Kerja  dan penutupan jalur selama pengerjaan proyek berlangsung (pemindahan arus lalu 

lintas) 

3. Akses ke hotel atau restoran tidak akan ditutup untuk tetap menjaga kenyamanan tamu atau wisatawan.  

 

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang mana terdapat beberapa pertanyaan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta rapat: 

1. Kepala Dusun Sade, Desa Rembitan 

- Aspek kultural budaya belum terlihat dalam perencanaan Proyek Penataan Pantai Kuta Mandalia, diharapkan desain 

tetap mengandung aspek budaya. 

- Tradisi adat yang selalu dilakukan oleh warga masyarakat juga harus tetap dijalankan meskipun Pantai Kuta nantinya 

akan ditata. Lokasi yang biasaya digunakan untuk melaksanakan tradisi adalah lokasi sekitar depan Hotel Tastura 

hingga ke Bukit Benjon. Tradisi yang harus dijalankan diantaranya adalah: 

a.  Tradisi Mare Mradik/Madak 

b. Ngapung 

c. Bau Nyale 

- Mendukung pembangunan Masjid Mandalika untuk menjaga ketertiban masyarakat Kuta dan Mandalika 

- Keterlinatan masyarakat sebagai tenaga kerja juga diharapkan dalam pembangunan KEK Pariwisata Mandalika 

2. Kepala Dusun Kukun, Desa Rembitan (Kening Marzuki Yahya) 

- Budaya yang selalu ada di sepanjang Pantai Kuta tidak hanya tiga, tapi juga ada satu lagi yaitu Nazzar yang selalu ada di 

Panai 

- Para tetua Desa Rembitan sepakat untuk menolak penataan Pantai Kuta. Hal tersebut dapat merusak budaya dan 

tradisi adat masyarakat sekitar. 

- Para tetua dan masyarakat Desa Rembitan takut setelah penataan dilakukan mereka tidakdapat memasuki wilayah 

Pantai Kuta dan hanya menjadi penonton aktivitas disana. 

3. Camat Pujut (Lalu Sungkul) 

- Areal Pantai Kuta merupakan area yang diperuntukkan untuk fasilitas umum dan area budaya. 

- Pantai nantinya akan ditata dan dipercantik selama sekitar 1 tahun 6 bulan yang kemudian nantinya akan diserahkan 

kembali pengelolaannya kepada masyarakat. 

- Camat Pujut menghimbau Kepala Desa dan Kepala Dusun Desa-Desa di sekitar Pantai Kuta agar dapat mendukung 

pembangunan dan proyek Penataan Pantai Kuta 

4. Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC (Ngurah Wirawan) 

- Meminta maaf karena selama setahun memulai proyek di KEK Pariwisata Mandalika belum pernah melakukan 

sosialisasi dengan baik sehingga tujuan pembangunan tidak dapat tersampaikan ke masyarakat dengan baik 

- Tahun 2017 adalah tahun konstruksi besar-besaran. 

- Konstruksi Masjid Mandalika dan Penataan Pantai Kuta ditargetkan akan selesai dalam 7 bulan. 

- Dukungan masyarakat sekitar sangat diharapkan dalam pembangunan KEK Pariwisata Mandalika 

- Masyarakat nantinya yang akan mengelola Pantai Kuta dengan tetap memperhatikan dan menjalankan SOP yang telah 

disepakati bersama ITDC. 

- ITDC tidak berbisnis di garis pantai, hal ini ditegaskan oleh Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC. 
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- Para kepala desa, kepala dusun, pemilik usaha, pedagang asongan, sopir kendaraan yang beroperasi dalam kawasan, 

tukang parkir, dan juga semua pihak yang terkait dengan Pantai Kuta diundang untuk bertemu dengan Direktur 

Konstruksi dan Operasi ITDC guna membicarakan SOP yang disepakati dan dijalankan nantinya dalam pengelolaan 

kawasan Pantai Kuta. 

- Kelompok-kelompok terlatih yang telah diberi pelatihan oleh ITDC yang akan mengelola kawasan Pantai Kuta 

- Tiap 2 minggu sekali nantinya akan diadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendiskusikan dan memutuskan 

bagaimana mekanisme pengelolaan kawasan dan tradisi yang ada di Pantai Kuta. 

5. Ketua BPD Desa Rembitan (Sunardi) 

- Desa Rembitan sangat setuju dengan pembangunan yang akan dilakukan oleh ITDC  

- Ketua BPD  Desa Rembitan memohon untuk dilibatkan dalam segala jenis kegiatan yang dilakukan ITDC. Material 

bangunan dapat diambil dari kepala-kepala dusun Desa Rembitan yang memiliki bahan untuk material bangunan di 

rumahnya. 

6. Aministrator KEK Mandalika 

- KEK Pariwisata Mandalika adalah salah satu KEK Pariwisata yang ada di Indonesia selain KEK Pariwisata Tanjung Lesung. 

KEK Mandalika jauh lebih unggul dibandingkan KEK Tanjung Lesung baik dalam hal potensi alamnya maupun 

manajemen pengelolaanya. 

- Pengurusan ijin investasi nantinya akan terbit hanya dalam waktu 3 jam dan terletak di dalam KEK Pariwisata 

Mandalika. Jumlah ijin yang akan terbit adalah sebanyak 9 ijin.  

- Politeknik Pariwisata lombok juga akan dibangun di depan IPDN sehingga masyarakat yang ingin mendapat pendidikan 

mengenai pariwisata dan perhotelan dapat bersekolah disana dan setelah lulus nantinya dapat menjadi tenaga kerja di 

KEK Pariwisata Mandalika. 

- Fasitas umum dan pendukung di KEK Pariwisata Mandalika juga nantinya akan dibangun untuk memudahkan 

masyarakat dan memberikan lapangan pekerjaan terhadap masyarakat. 

7. Direktur Pengamanan Objek Vital Polda NTB 

- Masyarakat diharapkan mengubah mindsetnya untuk membangun KEK Pariwisata Mandalika. 

- Polisi di dalam KEK Pariwisata Mandalika hanya melayani dan menjaga masyarakat  

 

KESIMPULAN: 

1. Sosialisasi berjalan dengan baik dan masyarakat menerima pelaksanaan Proyek Penataan Pantai Kuta 

2. Masyarakat bersedia mendukung Proyek Penataan Pantai Kuta dan ingin dilibatkan dalam pengelolaan Pantai Kuta setelah 

selesai dibangun 

3. Pengelolaan Pantai Kuta nantinya akan dikembalikan ke masyarakat dengan tetap menjalankan SOP yang telah menjadi 

kesepakatan antara ITDC dan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTASI FOTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suasana Sosialisasi Proyek Penataan Pantai Kuta di Hotel Tastura, Kuta 
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Keterangan 
 
Rapat dihadiri oleh pemilik usaha sekitar Pantai Kuta dan perwakilan organisasi pelaku usaha yang berjualan di Pantai Kuta serta 

perwakilan pejabat Desa Kuta dan Rembitan. Moderator rapat ini adalah Ibu Indah Juanita selaku wakil Direktur Proyek KEK 

Pariwisata Mandalika dengan pembicara yaitu Bapak Ngurah Wirawan selaku Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC dan Bapak Lalu 

Sungkul selaku Camat Pujut. 

Agenda rapat  :  

• Pemaparan materi tentang pengenalan Nusa Dua dari awal pembangunan hingga perkembangannya saat ini 

• Diskusi mengenai penataan Pantai Kuta serta solusi aturan dan tatanan bagi masyarakat yang memiliki aktivitas usaha di 

sekitar Pantai Kuta 

• Diskusi dan tanya jawab dengan peserta rapat tentang progres pembangunan kawasan Mandalika 

• Pengisian kuesioner tentang pemahaman masyarakat mengenai pembangunan kawasan Mandalika 

 

Hasil Rapat : 

• Peserta yang hadir mulai bisa memahami tentang pembangunan kawasan Mandalika khususnya penataan Pantai Kuta.  

• Rencana penerapan local wisdom / kearifan lokal yang akan digunakan untuk penataan kawasan Mandalika. 

• Pembuatan paguyuban / kelompok yang terdiri dari para pembuat kebijakan, masyarakat pemilik usaha, serta 

masyarakat pedagang dan lain sebagainya. 

• Mempersiapkan kualitas SDM Wilayah Mandalika dengan melakukan pelatihan atau sertifikasi agar masyarakat sekitar 

kawasan dapat bekerja di hotel-hotel atau di kawasan Mandalika. 

• Mengajak masyarakat untuk mulai mengelola “water sport” di kawasan Mandalika 

• Memberikan informasi mengenai acara Tour De Mandalika pada 13-16 April 2017 

 

Saran : 

• Agar hasil dari sosialisasi dapat disebarluaskan ke masyarakat sekitar agar masyarakat lainnya paham mengenai 

pembangunan kawasan Mandalika. 

• ITDC agar menyiapkan SDM untuk dapat bekerja di kawasan Mandalika 

• Pasar Seni yang berada di depan Masjid Mandalika dapat ditata dengan baik dan rapi sehingga bisa dbuatkan tempat untuk 

para pedagang berjualan. 

• Sosialisasi seperti yang dilakukan ITDC dapat berjalan efektif bila langsung menyentuh masyarakat 

• Para Pemilik Usaha Transportasi menyarankan agar ke depannya bila ada kegiatan-kegiatan di Mandalka dapat mengajak 

para pemilik usaha transportasi untuk dapat bergabung dan berkontribusi. 

• Melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan masyarakat secara rutin. 

• Membuat Tim Khusus Sosialisasi Kawasan Mandalika ke masyarakat yang disertai dengan SOP. 

RISALAH RAPAT 

AGENDA RAPAT : Sosialisasi Proyek Penataan Pantai Kuta 
Mandalika 

TEMPAT   : Hotel Segare Anak, Kuta-Lombok 

HARI/TANGGAL  : Rabu, 8 Maret 2017 
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• ITDC ke depan agar lebih dapat berkoordinasi dan bersosialisasi dengan baik ke masyarakat sekitar kawasan Mandalika.. 

 

DOKUMENTASI FOTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suasana Sosialisasi Proyek Penataan Pantai Kuta di Hotel Segare Anak, Kuta 
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Keterangan 
 
Pertemuan ini dihadiri oleh para stakeholder KEK Pariwisata Mandalika, tim dari AIIB, dan ITDC serta diawali 
dengan pemaparan oleh Kepala General Affair KEK Pariwisata Mandalika yang menyampaikan beberapa 
informasi sebagai berikut: 

1. Pembangunan KEK Pariwisata Mandalika diawali dengan pembangunan Kawasan Pariwisata Nusa 
Dua, Bali. pembangunan di Nusa Dua juga telah diiringi dengan adanya brand internasional yang ada 
di KEK Pariwisata Mandalika yang mencapai kurang lebih 20 brands. 

2. Pada lahan seluas 1.175 ha di KEK Pariwisata Mandalika akan dikembangkan berbagai macam tipe 
hotel dan area komersial 

3. Disamping mengembangkan perhotelan, sebagai pengelola KEK Pariwisata Mandalika ITDC akan 
membangun IPAL di kawasan timur maupun barat.  

4. KEK ini juga telah didukung oleh terbitnya berbagai regulasi dari pemerintah yang turut menjadi faktor 
utama pembangunan yang sangat berprogres cepat. Dengan adanya dukungan ini juga telah 
mendukung pembangunan lainnya layaknya beberapa hotel yang telah melakukan ground breaking 
pada awal tahun 2018. 

5. Pihak ITDC juga menjabarkan mengenai progres pembangunan fisik infrastruktur seperti jalan dan 
fasilitas umu, serta berbagai macam pelatihan bina lingkungan yang dilaksanakan dalam mendukung 
SDM yang berkualitas seiring dengan adanya pembangunan proyek. ITDC juga menaruh harapan  
pembangunan tetap terus berjalan dengan cepat dan lancar. 

Dengan penjabaran dan penjelasan singkat yang disampaikan oleh pihak ITDC, selanjutnya para peserta rapat 
workshop memberikan tanggapan yang dapat disampaikan sebagai berikut: 

1. ITDC perlu memberikan perhatian dengan adanya kemungkinan – kemungkinan timbulnya hal – hal 
negatif seperti kecemburuan masyarakat antara yang satu dan lainnya.  

2. Pertumbuhan yang pesat oleh kawasan ini juga turut menjadi daya tarik wisatawan, sehingga perlu 
diwaspadai bahwa semakin tinggi kunjungan semakin tinggi juga timbunan sampah yang ada di 
kawasan 

3. Terdapat banyak sampah yang dibuang dipinggir jalan dan dimasukkan ke dalam kantung plastik. 
Setelah dilihat kembali, kebanyakan sampah berasal dari sampah hotel. Bagaimana cara pihak ITDC 
melakukan pengawasan terhadap sampah – sampah ini? 

4. Mohon agar lampu di dekat pasar seni dijadikan prioritas untuk dinyalakan sebagai penerang jalan. Hal 
ini untuk menghindari adanya kemungkinan penjambretan seperti yang pernah terjadi sebelumnya. 

5. Pihak pendidikan berharap adanya perhatian khusus kepada sekolah swasta, seperti adanya bantuan 
fasilitas sekolah pada sekolah swasta. 

6. Aparat desa berharap agar BKD bisa bersinergi dengan pihak ITDC dalam melakukan pengamanan 
kawasan 

7. Dengan adanya pembangunan yang telah dilakukan oleh pihak ITDC, adapun multiplier effect yang 
telah terlihat di KEK Pariwisata Mandalika yang cukup membantu masyarakat. Sehingga, masyarakat 

RISALAH  

AGENDA : Workshop stakeholder engagement KEK 
Pariwisata Mandalika.  

TEMPAT  : Kantor ITDC Mandalika 

HARI/TANGGAL : Senin, 16 Juli 2018 
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DOKUMENTASI 

mendukung adanya pembangunan pada proyek ini. 
8. Apabila terdapat bantuan berupa Bina Lingkungan yang bersifat fisik seperti pembangunan 

infrastruktur mohon agar dikerahkan kepada daerah dengan dusun – dusun terpencil, atau 
pembangunan sarana prasarana yang disalurkan kepada yayasan / sekolah. 

9. Sarana yang paling utama dibutuhkan adalah sarana jamban dan kloset umum. Ada beberapa dusun 
dimana KK belum memiliki toilet. 

10. Para warga di desa – desa juga memiliki harapan agar diberikan prioritas untuk menjadi pekerja di 
kawasan. 

11. Terima kasih kepada pihak ITDC yang telah memberikan bantuan pembangunan fisik di Yayasan Nurul 
Ijtihad Dusun Lenser.  Pihak ITDC diharap tetap akan memberikan perhatian untuk kebutuhan fisik yang 
juga merupakan kebutuhan dari yayasan 

12. Pihak ITDC juga telah memberikan bantuan berupa pelatihan kepada pedagang asongan yang ada 
di KEK Pariwisata Mandalika, sebagai ketua asosiasi pedagang asongan berharap agar diadakan 
pelatihan kembali yang dapat meningkatkan attitude dari para pedagang. 

13. Dulu pihak ITDC telah melakukan pendataan mengenai kebutuhan air bersih dan fasilitas sanitasi yang 
ada di Desa Sukadana, saat ini masyarakat mengharapkan adanya realisasi bantuan setelah adanya 
pendataan tersebut.  

14. Pihak ITDC sudah pernah memberikan bantuan ex toilet yang disumbangkan kepada puskesmas Kuta. 
Kebersihan merupakan salah satu isu yang belum bisa diselesaikan di kawasan Kuta. Sehingga, saluran 
bantuan berupa toilet yang diberikan oleh pihak ITDC sangat bermanfaat bagi pihak Desa. 

15. Pihak dari PLN memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan proyek yang dilakukan oleh ITDC  

Setelah para peserta sosialisasi memberikan saran tersebut, pihak ITDC selanjutnya memberikan tanggapan 
antara lain: 

1. Diharapkan agar para pedagang asongan tidak berjualan di kawasan ramai santai wisatawan. Hal ini 
tentunya dapat mengganggu kenyamanan wisatawan yang bermaksud untuk melakukan liburan ke 
Pantai. 

2. ITDC telah melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) mengenai usaha  dalam 
adanya eksploitasi anak yang disuruh bekerja oleh orang tuanya sebagai penjual gelang di KEK 
Pariwisata Mandalika 

3. Kebutuhan air bersih akan dilihat tingkat urgencynya kepada desa – desa penyangga KEK Pariwisata 
Mandalika agar dapat dilihat alokasi bantuan yang akan diberikan. 

4. Pihak Puskesmas diharap dapat memberikan bantuan data mengenai kebutuhan sanitasi yang ada di 
Kuta 

Pihak AIIB selanjutnya memberikan beberapa daftar kebutuhan infrastruktur yang akan dinilai oleh masyarakat 
lokal sebagai kebutuhan antara lain: 

1. Infrastruktur Jalan – Sangat Penting 
2. Suplai air bersih - Sangat Penting  
3. Suplai listrik - Sangat Penting 
4. Perbaikan rumah - Penting 
5. Jaringan/sinyal - Cukup 
6. Pelatihan untuk pedagang asongan -  Sangat Penting 
7. Sekolah dan Pendidikan - Sangat Penting 
8. Lapangan Pekerjaan - Sangat Penting 
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Suasana Sosialisasi di Kantor ITDC 
Senin, 16 Juli 2018 
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Report  

Output of Focus Group Discussions (FGD) 

A. INTRODUCTION 

FGDs have been conducted on 31 August and 1 September 2018 at ITDC office in Kuta Lombok. 4 

villages (Kuta, Sengkol, Mertak, and Sukadana) participated in the FGD. Each village sent its 

community members grouped into village apparatus and village leader, women, elderly, youth, 

customary leader, and diffable. Each group consisted of 4 representatives. 

B. OBJECTIVES 

The objective of the FGDs is to collect primary information for developing the Indigenous Peoples 

Development Plan (IPDP). Information to be collected is related to potential Project benefits and 

impact (including for IPs), community needs, expectations of the Project, targets for the IPDP, 

understanding of relative affluence and poverty and levels of prosperity.   

C. METHODS FOR INFORMATION COLLECTION 

1. FOCUS GROUP DISCUSSIONS (FGDS)  

FGD was carried out and arranged as follows. 

- FGD was moderated by a facilitator and with help from assistants and a note taker from 

ITDC.  

- Participants categorized according to groups in community (women, youth, elderly, etc.) 

- Participants were asked to write their answers on sticky note and then posted on the wall.  

- Facilitator summarized and re-informed answers and input to participants at the end of 

session. 

- Facilitator also gave opportunities to village representative to express their views. 

2. SCHEDULE AND VENUE 

Friday, 31 August 2018:  FGDs for stakeholders Kuta and FGDs for stakeholders Sengkol 

Saturday, 1 September 2018:  FGDs for stakeholders Mertak and FGDs for stakeholders Sukadana 
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DESA KUTA 

QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA 

PEMANGKU 
ADAT 

KELOMPOK 
ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

1. Apa 
permasalahan 
dan tantangan 
yang dihadapi 
masyarakat? 

• Sumur bor 
menjamur, 
narkoba 
merajalela, dan 
pasar seni 
kumuh. 

• Pemberdayaan 
yang masih 
kurang tepat 
sasaran. 

• Kebersihan, 
tidak ada 
pengelolaan/ 
pengolahan 
sampah. 

• Gersang, tidak 
ada pohon dan 
harga pangan 
tinggi 

• Keterampilan 
SDM rendah dan 
sertifikat tanah 
mahal 

• Kekurangan air 
dan jalan 
berlubang 

• Kurangnya 
pendapatan 
ekonomi 
masyarakat dan 
lahan untuk 
posyandu tidak 
ada 

• Kurangnya 
pelatihan untuk 
kaum wanita 

 • Rumah kurang layak 
dan pendapatan 
tetap tidak ada 

• Masalah 
kebersihan 
pantai yang tidak 
merata, 
perekonomian 
lemah, dan 
kurangnya 
lapangan 
pekerjaan 

• Rendahnya 
pendidikan 

• Kurangnya 
perhatian 
terhadap kaum 
pemuda/I dilihat 
dari 
karyawan/pegaw
ai yang tidak 
diprioritaskan 
dari para 
pemuda/I desa 

• Terbatasnya 
lowongan 
pekerjaan 
untuk diffable 

• Permasalahan 
ekonomi, jika 
masyarakat 
mengalami 
penggusuran 
tidak ada 
tempat untuk 
pindah, dan 
dahulu di 
pantai banyak 
yang sewa 
papan seluncur 
namun setelah 
pindah menjadi 
sepi. 

2. Menurut 
Bapak/Ibu apa 
ukuran tingkat 
kesejahteraan
? Apa yang 
membedakan 
miskin dan 

• Kesejahteraan, 
dilihat dari 
pendidikan dan 
SDM. 

• Kaya, memiliki 
rumah bagus 
dan mobil. 

• Kesejahteraan, 
dilihat dari 
keadaan rumah, 
luas tanah yang 
dimiliki, tingkat 
pendidikan, 
kepemilikan 

 • Memiliki banyak 
uang dan hewan 
ternak. 

• Kaya, memiliki 
pekerjaan, 
usaha, rumah, 
dan lahan 

• Miskin, tidak 
memiliki 
pekerjaan, 

• Memiliki 
banyak tanah, 
uang, rumah, 
mobil, 
berpenampilan 
menarik, dan 
memiliki usaha 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA 

PEMANGKU 
ADAT 

KELOMPOK 
ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

kaya di desa 
Anda? 

 

Miskin, rumah 
numpang di 
tanah orang 

• Kaya dan 
miskin juga 
dibedakan 
dengan 
masalah 
perekonomian 
dan 
kepemilikan 
barang 
eksklusif 
seperti barang 
elektronik (TV) 
dan kendaraan 
(mobil dan 
motor) 

kendaraan, 
kepemilikan 
hewan ternak, 
kepemilikan 
homestay, 
perhiasan, dan 
tanah 

• Kaya,memiliki 
banyak hewan 
ternak, 
homestay, 
jabatan, modal, 
emas, dan uang. 
Miskin, tidak 
memiliki apa-
apa dan 
kekurangan 
segalanya. 

usaha, dan 
rumah. 

sendiri 

3. Dalam 
beberapa 
tahun 
terakhir, 
perubahan 
apa saja yang 
Anda lihat 
terjadi di 
Mandalika? 
Apa yang 
Bapak/Ibu 
pikirkan 

P3.1 
• Perubahan 

infrastruktur 
• Banyaknya 

homestay yang 
dibangun, 
wisatawan 
meningkat, dan 
mengurangi 
pengangguran. 

P3.2 
• Adanya 

P3.1 
• Jalan menjadi 

bagus, banyak 
lampu 
penerangan, 
pantai menjadi 
rapi, dan 
pengangguran 
menjadi sedikit, 
pembangunan 
hotel, dan 
wisatawan 

 P3.1 
• Bangunan menjadi 

bagus dan tidak 
kumuh, jalan 
menjadi bagus, dan 
bisa berdagang 
dengan lancar. 

P3.2 
• Dapat mencari 

nafkah dengan 
berdagang dengan 
lancer 

P3.1 
• Meningkatnya 

pembangunan 
yang ada di Kuta, 
pembangunan 
jalan dan 
penataan pantai, 
dan 
perekonomian 
meningkat tapi 
wisatawan 
berkurang dari 

P3.1 
• Kunjungan 

wisatawan 
menurun, jalan 
bagus dan 
menjadi aman 
dan damai. 

P3.2 
• Pendapatan 

menurun 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA 

PEMANGKU 
ADAT 

KELOMPOK 
ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

tentang 
perubahan 
tersebut dan 
dalam hal apa 
Anda 
terdampak 
oleh 
perubahan? 

pemberdayaan 
masyarakat 
dan harga 
tanah 
meningkat 

• Desa Kuta lebih 
dikenal 

• Mempersempit 
lahan tempat 
tinggal 
masyarakat 

meningkat 
• Masuknya PSK 

dan narkoba 
P3.2 
• Positifnya, yaitu 

lebih nyaman 
dan lebih mudah 

• Negatifnya, 
kekhawatiran 
pada moral 
anak-anak yang 
rusak karena 
pergaulan 
bebas, narkoba, 
dan 
perselingkuhan 

• Banyak penerangan 
jalan 

tahun 
sebelumnya. 

P3.2 
• Dampak dari 

perubahan yaitu 
yang miskin 
semakin miskin 
dan yang kaya 
semakin kaya 

• Krisis ekonomi 
• Penjualan lancar 

karena 
wisatawan yang 
berkunjung 
namun tahun ini 
wisatawan 
berkurang 

4. Menurut 
pendapat 
Bapak/Ibu, 
apa saja 
manfaat dari 
proyek wisata 
Mandalika ini? 

 

• Mengurangi 
pengangguran 
masyarakat 
kecil 

• Wisatawan 
meningkat 

• Pengunjung 
lebih merasa 
nyaman 

• Dapat 
menikmati 
keindahan dan 
kenyamanannya 

• Penyerapan 
tenaga kerja, 
munculnya 
usaha baru, dan 
keindahan 
pantai terjaga 

• Jalan lebih 
bersih 

 • Kuta jadi semakin 
bagus 

• Jalan menjadi mulus 
dan sepanjang jalan 
terang dan tenang 

• Wisatawan 
meningkat 

• Kebersihan 
pantai terjaga 
dan tertata 

• Semakin 
menurun, 
ekonomi/ 
lapangan 
pekerjaan 

5. Menurut Positif: Positif:  Positif: Positif: Negatif: 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA 

PEMANGKU 
ADAT 

KELOMPOK 
ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

pendapata 
Bapak/Ibu, 
terkait dengan 
dampak dari 
proyek wisata 
Manadalika, 
hal-hal positif 
dan negative 
apa saja yang 
Bapak/Ibu 
lihat, rasa, dan 
pikirkan 
terjadi dan 
akan terjadi? 

 

• Infrastruktur 
semakin bagus 
dan wisatawan 
meningkat 

Negatif: 
• Masih kurang 

ilmu 
pengetahuan 
masyarakat 

• Kurang 
kooperatif 
dalam 
menyelesaikan 
pembebasan 
lahan dan 
penawaran 
pembebasan 
lahan tidak 
menguntungka
n 

• Mempersempit 
tempat tinggal 
masyarakat 
dan akan 
kehilangan 
tempat tinggal 

• Penyerapan 
tenaga kerja 
kurang 
memprioritask

• Meningkatnya 
kenyamanan 
dan kemudahan 
karena 
pembangunan 
infrastruktur 

• Mengurangi 
pengangguran 

Negatif: 
• Banyak maling, 

PSK, jambret, 
minuman keras, 
dan narkoba 

• Pergaulan bebas 
dan gaya 
berpakaian yang 
ke barat-baratan 

• Akhlak semakin 
berkurang 

• Kuta dan sekitarnya 
lebih indah dan 
tertata 

• Penjualan 
meningkat karena 
meningkatnya 
wisatawan 

Negatif: 
• Banyak café yang 

didimanfaatkan 
sebagai tempat 
pacaran/ pergaulan 
negatif 

• Aman dari 
perampokan 
karena polisi 
banyak 
berpatroli 

• Lingkungan 
semakin tertata 
dan aman 

Negatif: 
• Mata 

pencaharian 
masyarakat 
menurun 

• Kurangnya 
penerangan 
jalan dan 
kurangnya 
tempat 
penjualan 

• Tidak sesuai 
dengan budaya 
Sasak 

• Lebih enak 
yang dahulu 
karena 
wisatawan suka 
yang alami 

• Tidak 
diperbolehkan 
melakukan 
ritual budaya 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA 

PEMANGKU 
ADAT 

KELOMPOK 
ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

an masyarakat 
setempat 

• Harga tanah di 
dalam kawasan 
semakin murah 

6. Menurut 
pendapat 
Bapak/Ibu, 
apa yang perlu 
dilakukan atau 
program apa 
saja yang 
perlu 
dikembangkan 
untuk 
meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat 
(termasuk 
training)? 
Jika ada 
sumberdaya, 
bagaimana 
sebaiknya di 
alokasikan? 

 

• Jika ada 
sumberdaya 
sebaiknya 
dimanfaatkan 
dengan sebaik-
baiknya 

• Pelatihan 
bahasa inggris, 
bantuan bibit 
sapi, bantuan 
alat tanam, 
modal usaha, 
dan beasiswa 

• Kebudayaan, 
pelatihan 
kepembayanan 

• Kajian adat dan 
budaya 

• Membentuk 
wadah untuk: 
tempat 
kesehatan 
seperti 
posyandu, 
peengolahan 

• Pelatihan 
memasak,tata 
rias, menjahit, 
dan bahasa 
inggris, 

• Pelatihan 
pembuatan 
cinderamata 
dari batok 
kelapa 

• Pelatihan 
budidaya ayam 

• Pelatihan 
perhotelan 

 • Perlu ditambahkan 
alat kesenian (gong) 
dan pakaiannya, dan 
modal 

• Pemberdayaan 
untuk nelayan 

• Penyediaan pancing, 
sampan, dll. 

• Mengadakan 
pelatihan, 
seperti pelatihan 
zmengemudi, 
pelatihan 
satpam, 
pelatihan 
computer, 
training 
perhotelan, dan 
training 
perdagangan 

• Pengadaan 
koperasi untuk 
tanaman dan 
bibit ikan 

• Mengadakan 
pelatihan 
bengkel khusus 
diffable dan 
pelatihan 
satpam 

• Membuat 
program 
pemberdayaan 
masyarakat 
untuk diffable 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA 

PEMANGKU 
ADAT 

KELOMPOK 
ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

produlk lokal 
dan pemasaran 

• Pembinaan dan 
bantuan modal 
usaha bagi 
kelompok 
industri 

7. Jika ada 
program, 
siapa 
penerima 
manfaat dari 
program-
program 
tersebut? 

 

• Pelatihan 
pariwisata bagi 
pemuda/I 
produktif 

• Program 
kelompok 
usaha 
produktif bagi 
ibu rumah 
tangga 
produktif 

• Pelatihan 
kesehatan 
pada kader 
posyandu, 
bidan, dan 
perawat 

• Pelatihan 
bahasa inggris 
untuk 
pedagang dan 
pelatihan 
massage bagi 

• Masak/jahit/tata 
rias, untuk 
perempuan 

• Bahasa inggris, 
untuk pemuda 
dan umum 

• Cinderamata, 
untuk orangtua 
dan wanita 

• Ternak 
unggas/ayam, 
untuk kelompok 
tani dan petani 
lainya 

• Pendidikan, 
untuk guru 

 • Gendang Beleq, 
untuk pelaku seni 

• Alat melaut, untuk 
nelayan 

• Perhotelan, 
untuk pemuda/i 

• Perdagangan 
kecil, untuk 
semua orang 

• Pelatihan 
bengkel, untuk 
semua orang 

• Pelatihan 
satpma, untuk 
semua warga 
dan semua 
memiliki 
kesempatan 
untuk melamar 
pekerjaan 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA 

PEMANGKU 
ADAT 

KELOMPOK 
ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

ibu rumah 
tangga 

• Program 
budaya, 
pembinaan 
adat budaya 
bagi kelompok 
adat. 

8. Apa harapan 
dan 
kekhawatiran 
Bapak/Ibu dari 
dan terhadap 
proyek wisata 
Mandalika ini? 

• Harapannya, 
pemerinatah 
desa dilibatkan 
dan 
masyarakat 
sekitar 
dipekerjakan, 
mensejahterak
an masyarakat, 
dibuatkan 
lapangan 
sepakbola, 
diadakan 
pengajian di 
tiap masjid, 
budaya lokal 
dikembangkan, 
area baru 
jangan ditutup, 
dan area parkir 
dikelola 
pemerintah 

• Harapannya, 
bias 
meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat Kuta 
khususnya 
dengan 
penyerapan 
tenaga kerja dan 
bias membuka 
lapangan usaha 
dengan 
pemberian 
modal bagi 
UMKM 

• Adanya 
sanggar 
budaya dan 
acara 
presean 
dikembangk
an 

• Harapannya, 
semakin ditata dan 
dipercantik 

• Harapannya, 
dapat 
mengurangi 
pengangguran 
dan memberikan 
kesejahteraan 
bagi masyarakat 

• Memberikan 
bantuan 
terhadap 
program 
pemuda/I serta 
pelatihan bagi 
pemuda/i 

• Harapannya, 
masyarakat 
yang digusur 
diberi rumah 
dan adanya 
program 
khusus untuk 
diffable 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA 

PEMANGKU 
ADAT 

KELOMPOK 
ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

desa 
9. Apakah Anda 

setuju dengan 
proyek wisata 
Mandalika? 

 

• Setuju, karena 
dapat 
menyerap 
tenaga kerja 

• Setuju, karena 
dapet 
mensejahteraka
n masyarakat 
desa 

• Namun harus 
meminimalisir 
dampak negatif 

 • Setuju, karena 
membantu 
perekonomian desa 

• Setuju, karena 
dapat membuka 
lowongan 
pekerjaan 

• Tidak terlalu 
setuju, karena 
terlalu banyak 
masyarakat 
yang digusur 

• Setuju, apabila 
diberikan 
lapangan 
pekerjaan 

10. Apa saja 
program 
pemerintah, 
LSM, atau 
lembaga 
lainnya yang 
sedang 
berjalan di 
desa Anda? 

• Kursus tata 
boga, tenun, 
massage (urut), 
mengemudi, 
dan 
perbengkelan. 

• Kesehatan 
posyandu 
seperti donor 
darah, 
pemeriksaan 
kesehatan 
gratis, bantuan 
obat-obatan  

• Pembangunan 
infrastruktur 
seperti 
pembangunan 
plat beton, 
drainase, dan 

• Pelatihan 
masak/jahit 
namun baru 
sebagian 

• Ada posyandu 
tapi tidak ada 
tempat 
pelayanannya 

 • Dulu pernah ada 
program bantuan 
rumah (hanya di 
data saja) 

• Posyandu/pelayanan 
kesehatan perlu 
ditingkatkan 

• Posyandu 
• Pertandingan 

sepakbola (KTI) 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA 

PEMANGKU 
ADAT 

KELOMPOK 
ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

jalan. 
• Adanya 

pertandingan 
sepakbola 

11. Apa saja 
program 
untuk 
kelompok 
masyarakat 
adat Sasak? 

 

• Pelatihan 
kepembayanan 
tentang 
pelaksanaan 
sorong serah 
aji krame, 
pelatihan 
gendang beleq, 
dan pelatihan 
bahasa dasar 
halus 

• Adat harus 
dipertahankan 
(desa madani) 

• PAD, 
pemberdayaan 

   • Acara 
nyongkolan 

• Nyesek 
(menenun), 
sorong sera haji 
krame 

• Adat pernikahan, 
tangkap ikan 
bersama, dll 

• Festival 
kebudayaan 

• Pelatihan 
membuat 
kendang 

• Batandak 

12. Apakah ada 
hal-hal yang 
Bapak/Ibu 
ingin 
sampaikan 
terkait dengan 
masalah 
tanah? 

• Tanah warga 
yang salah 
bayar, 
kelebihan luas, 
diselesaikan 
secara 
musyawarah 
dan tidak 
dibawa ke 
ranah hokum 

• Pembuatan 
sertifikat mahal 

• Masih ada tanah 
yang sengketa 

• Pembebasan 
tanah harganya 
relative murah. 

•  •  • Pembebasan 
tanah hutan 

• Menjual tanah 
karena dipaksa 
pada zaman 
dahulu dan 
tanah yang dijual 
tidak sesuai 
dengan harga 
yang seharusnya. 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA 

PEMANGKU 
ADAT 

KELOMPOK 
ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

• DIpermudah 
dan 
dipermurah 
untuk sertifikat 
tanah 

• Tanah warga 
yang berada di 
dalam kawasan 
bias di 
tukarkan 
dengan tanah 
pihak ITDC 
yang di luar 
kawasan 

• Harga tanah 
warga yang 
berada di 
dalam kawasan 
disesuaikan 
dengan harga 
pasaran 

• Sebagian masih 
banyak yang 
belum selesai 
perkara 
sengketa dan 
sebagian juga 
masih ada yang 
belum lunas 

• Eks jalan-jalan 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA 

PEMANGKU 
ADAT 

KELOMPOK 
ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

di dusun tidak 
dibayar 

13. Apakah ada 
hal-hal yang 
Bapak/Ibu 
ingin 
sampaikan? 

• Masyarakat 
ingin kegiatan 
yang bisa 
dikerjakan oleh 
pihak desa bisa 
dikelola oleh 
BUMDES 
seperti 
pengelolaan 
parkir 

• Dalam 
perekrutan 
tenaga kerja 
diharapkan 
dilimpahkan ke 
pemerintah 
desa sehingga 
tidak muncul 
pergolakan dan 
lapak yang 
dibangun 
diprioritaskan 
untuk warga 
Kuta 

• Masyarakat 
membutuhkan 
bantuan untuk 
sumur dan 
lowongan 
pekerjaan. 

•  • Diharapkan 
pembangunan dapat 
berimbas pada 
kesejahteraan 
masyarakat (dapat 
membuka usaha) 

• Diharapkan 
memprioritaskan 
pemuda/I untuk 
bekerja agar 
tidak 
menganggur 

• Diharapkan 
masyarakat jadi 
memiliki 
penghasilan 
tetap 

• Mengutamakan 
kesejahteraan 
dan 
kemakmurah 
masyarakat. 
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DESA SENGKOL 

QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA 

PEMANGKU 
ADAT 

KELOMPOK 
ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

1. Apa 
permasalahan 
dan tantangan 
yang dihadapi 
masyarakat? 

Permasalahan: 
• Infrastruktur 
• Pelatihan 

terpadu 
• Modal usaha 

Permasalahan: 
• Kebersihan 

pantai 
• Tidak ada 

tempat kursus 
• Perekonomian 

rendah karena 
lapangan 
pekerjaan 
kurang 

Permasalahan: 
• Kebersihan, 

kesadaran 
masyarakat 
terhadap 
kebersihan 
masih rendah. 

Permasalahan: 
• Sekolah 
• Pergaulan bebas, 

narkoba, dan 
sampah 

• Perlengkapan untuk 
antisipasi bencana 
gempa 

• Kebersihan 
• Air bersih 

Permasalahan: 
• Air bersih 
• Keamanan 
• Kurangnya 

bangunan 
kesehatan 

 

2. Menurut 
Bapak/Ibu apa 
ukuran tingkat 
kesejahteraan
? Apa yang 
membedakan 
miskin dan 
kaya di desa 
Anda? 

• Tingkat 
kesejahteraan 
ditinjau 
dengan 
keluarga yang 
solid dan akur, 
serta memiliki 
pengetahuan 
yang 
bermanfaat 
bagi orang lain. 

• Tingkat 
kesejahteraan 
social ekonomi 
dilihat dari 
kepemilikan 
rumah yang 
layak dan 

• Tingkat 
kesejahteraan 
dilihat dari 
kepemilikan 
uang, asset 
usaha, 
kendaraan yang 
banyak, dan 
tingkat 
pendidikan anak 

• Kaya, memiliki 
NPWP dan 
dapat 
memenuhi 
kebutuhan 
sandang, 
pangan, dan 
papan. 

• Kaya, memiliki 
banyak usaha 
khususnya 
restaurant. 

• Miskin, tidak 
memiliki tanah, 
rumah, dan selalu 
jadi buruh. 

• Tingkat 
kesejahteraan 
dilihat dari 
penghasilan 
yang dapat 
mencukupi 
kebutuhan. 

• Perbedaan kaya 
dengan miskin 
dilihat dari 
kepemilikan 
lahan yang luas 
di kawasan 
desa. 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA 

PEMANGKU 
ADAT 

KELOMPOK 
ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

tabungan 
untuk masa 
depan. 

3. Dalam 
beberapa 
tahun 
terakhir, 
perubahan 
apa saja yang 
Anda lihat 
terjadi di 
Mandalika? 

• Adanya 
pembangunan 
masjid, 
wisatawan jadi 
tidak kesulitan 
mencari 
tempat ibadah 

• Berkurangnya 
pengangguran 

• Meningkatnya 
keamanan di 
kawasan 

• Keindahan 
pantai 
terganggu 
akibat 
banyaknya 
pelaku usaha di 
sekitar pantai. 

• Memperluas 
lapangan 
pekerjaan 

• Perekonomian 
masyarakat 
semakin 
meningkat 
dan sejahtera 

• Meningkatnya 
pengunjung yang 
dating 

• Meningkatnya 
lapangan pekerjaan 
dan usaha untuk 
masyarakat kecil 
dan menengah 

• Adanya bantuan 
kesehatan 
sehingga 
memudahkan 
masyarakat 

• Meningkatnya 
lapangan 
pekerjaan dan 
pendidikan 

• Meningkatkan 
perekonomian 
masyarakat 

Apa yang 
Bapak/Ibu 
pikirkan 
tentang 
perubahan 
tersebut dan 
dalam hal apa 
Anda 

• Adanya 
pembangunan 
sarana ibadah, 
masjid Nurul 
Bilad 

• Pantai lebih 
bersih dan rapi 

• Pemanfaatan 

• Adanya masjid 
Nurul Bilad 

• Dibangunnya 
taman kanak-
kanak 

• Meningkatnya 
kunjungan 
wisatawan 
lokal dan asing 

• Meningkatnya 
perekonomian 
masyarakat 
dan 

• Meningkatnya 
wisatawan yang 
dating 

• Meningkatnya 
perekonomian dan 
lapangan pekerjaan 

• Pembangunan 
semakin baik 

• Bantuan di 
bidang 
kesehatan dan 
pendidikan pun 
semakin banyak 

• Pariwisata 

• Meningkatnya 
perekonomian 
masyarakat 
karena 
pembangunan 
infrastruktur 
yang baik 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA 

PEMANGKU 
ADAT 

KELOMPOK 
ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

terdampak 
oleh 
perubahan? 

SDM dan 
tenaga kerja 
lokal 

• Terbukanya 
lapangan 
usaha yang 
berada di 
pinggir pantai. 

terbukanya 
lapangan 
pekerjaan 

• Perubahan 
tata ruang di 
wilayah Kuta 

• Keamanan 
semakin baik. 

semakin maju 

4. Menurut 
pendapat 
Bapak/Ibu, 
apa saja 
manfaat dari 
proyek wisata 
Mandalika ini? 

• Mendatangkan 
investor 

• Pariwisata di 
Lombok 
semakin 
terkenal di 
dalam maupun 
luar negeri. 

• Lebih mudah 
dalam mencari 
pekerjaan 

• Tidak sulit 
dalam 
beribadah 
karena sudah 
ada Masjid 
Nurul Bilad 

• Kenyamanan 
untuk 
berwisata. 

 • Terbukanya 
lapangan pekerjaan 

• Perubahan tata 
ruang untuk 
rekreasi pantai 

• Pemandangan 
semakin indah 

• Belum 
memberikan 
dampak yang 
besar karena 
pembangunan 
belum 
menyeluruh. 

• Menyerap 
tenaga kerja 
khususnya di 
bidang 
perhotelan 
sehingga 
mengurangi 
pengangguran. 

5. Menurut 
pendapata 
Bapak/Ibu, 
terkait dengan 
dampak dari 
proyek wisata 
Manadalika, 
hal-hal positif 
dan negative 
apa saja yang 

Negatif: 
• Akses Kuta-

Gerupuk belum 
terealisasi 
sampai 
sekarang 

• Banyak anak 
muda yang 
mengkonsumsi 
narkoba. 

Negatif: 
• Jalan yang 

diperbaiki hanya 
diprioritaskan 
kawasan ITDC 
saja 

Positif: 
• Pantai bias 

bersih dan 
terawatt 

Negatif: 
• Terkikisnya 

adat dan 
budaya 
setempat 

• Masih banyak 
lahan 
sengketa 

• Kemerosotan 
moral 

Negatif: 
• Cara berpakaian 

turis yang dicontoh 
oleh masyarakat 

• Berkembangnya 
prostitusi 

• Jalan menjadi 
berdebu 

Positif: 
• Meningkatnya 

 • Negatif: 
• Timbulnya 

pencemaran 
lingkungan 
karena sampah 

• Positif: 
• Meningkatkan 

kualitas SDM 
Desa Sengkol. 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA 

PEMANGKU 
ADAT 

KELOMPOK 
ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

Bapak/Ibu 
lihat, rasa, 
dan pikirkan 
terjadi dan 
akan terjadi? 

sehingga 
nyaman untuk 
rekreasi 

kalangan 
muda 

• Berkurangnya 
kebebasan 
masyarakat 
untuk 
beraktivitas 

Positif: 
• Meningkatkan 

taraf hidup 
masyarakat 
dengan 
dibangunnya 
transportasi 
dan 
penginapan 

• Banyaknya 
lapangan 
pekerjaan 
yang tersedia 

• Generasi 
muda lebih 
agresif dalam 
mengasah skill 
mereka. 

wisatawan sehingga 
menguntungkan 
para pelaku usaha 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA 

PEMANGKU 
ADAT 

KELOMPOK 
ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

6. Menurut 
pendapat 
Bapak/Ibu, 
apa yang 
perlu 
dilakukan 
atau program 
apa saja yang 
perlu 
dikembangka
n untuk 
meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat 
(termasuk 
training)? 
Jika ada 
sumberdaya, 
bagaimana 
sebaiknya di 
alokasikan? 

Pembinaan 
terhadap 
masyarakat di 
kawasan berupa: 
• Bimtek 
• Kursus 
• Penyegaran 
Dialokasikan 
dengan cara: 
• Pendataan 
• Observasi 
• Eksekusi 
• Evaluasi 
Dialokasikan 
dalam bentuk 
barang yang 
disesuaikan 
dengan program 
yang diusulkan. 

• Pembukaan 
lowongan 
pekerjaan 
sebanyak 
mungkin 

• Pelatihan 
perikanan 

• Pelatihan 
bahasa inggris 

• Pemberian 
bantuan dengan 
memberikan 
alat yang bias 
dikemangkan di 
desa. 

• Adanya 
pelatihan di 
bidang 
industri 
seperti 
kerajinan 
tenun. Bidang 
pendidikan 
seperti bahasa 
inggris dan 
agama. Bidang 
kebudayaan 
seperti adat 
istiadat dan 
kesenian. 

• Sumberdaya 
dialokasikan 
melalui desa 
agar pihak 
desa yang 
mensosialisasi
kan langsung 
kepada 
masyarakat 
yang lebih 
tepat. 

• Mengadakan 
pelatihan memasak, 
budidaya ikan, dan 
bahasa inggris. 

• Mengadakan studi 
banding ke wilayah 
yang lebih maju 

• Adanya praktik 
langsung 

• Adanya 
pengelolaan dengan 
koperasi 

• Mengadakan 
pelatihan 
menjahit, diving, 
dan pengelolaan 
rumput laut. 

• Membuat 
program untuk 
mengolah 
makanan dari 
hasil pertanian 

• Mengalokasikan 
dana bekerja 
sama dalam 
bidang 
manajemen 
dengan ITDC ke 
dalam UKM. 

7. Jika ada 
program, 
siapa 
penerima 

• Penerima 
manfaat yaitu 
pemilik 
kegiatan yang 

• Para pemuda 
dan anak-anak 
untuk pelatihan 
bahasa inggris 

•  • Budidaya ikan 
untuk orangtua 
melalui kelompok 

• Program memasak 

• Para janda dan 
pengangguran. 

• Untuk semua 
keluarga 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA 

PEMANGKU 
ADAT 

KELOMPOK 
ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

manfaat dari 
program-
program 
tersebut? 

diwakili para 
leader dan 
mengikutserta
kan 
pemerintah 
setempat 
sebagai 
pengawas. 

• Pengolahan 
hasil laut untuk 
para wanita. 

untuk wanita. 

8. Apa harapan 
dan 
kekhawatiran 
Bapak/Ibu 
dari dan 
terhadap 
proyek wisata 
Mandalika ini? 

• Harapan, bias 
menyerap 
tenaga kerja 
lokal dan dapat 
menyejahterak
an masyarakat 
sekitar KEK 
Mandalika 

• Harapannya 
dapat 
menyejahteraka
n masyarakat. 

• Harapannya 
bias 
menyejahtera
kan 
masyarakat. 

• Harapannya, dapat 
segera 
membebaskan 
tanah sengketa dan 
semoga 
kegiatannya 
bermanfaat bagi 
masyarakat. 

• Harapannya, 
semoga 
pembangunan 
dapat 
diselesaikan 
sesuai rencana, 
membuka 
lapangan 
pekerjaan, dan 
membebaskan 
tanah yang 
masih sengketa. 

• Harapannya, 
dapat 
menjaring lebih 
banyak tenaga 
kerja lokal. 

9. Apakah Anda 
setuju dengan 
proyek wisata 
Mandalika? 

• Setuju. • Setuju, untuk 
memperindah 
nusantara. 

• Setuju, untuk 
perkembanga
n pariwisata 
dan 
perekonomian 
masyarakat 
asalkan tidak 
menggeser 
kultur budaya 
dan agama. 

• Setuju, agar lebih 
banyak lapangan 
pekerjaan dan 
membangun 
kebersihan tempat 
wisata. 

• Setuju, karena 
dibutuhkan juga 
perkembangan 
pariwisata yang 
dapat bersaing 
di tingkat 
internasional 
sehingga 
meningkatkan 
perekonomian 

• Setuju. 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA 

PEMANGKU 
ADAT 

KELOMPOK 
ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

masyarakat. 
10. Apa saja 

program 
pemerintah, 
LSM, atau 
lembaga 
lainnya yang 
sedang 
berjalan di 
desa Anda? 

 • Program 
posyandu 

• Pelayanan 
melahirkan 
gratis dan ANC. 

 • Asuransi nelayan 
• Pembudidayaan 

ikan dan rumput 
laut. 

• Pembudidayaan 
ikan dan rumput 
laut 

• Polinder 
• Posyandu 

• Program 
posyandu 

• Pembinaan 
keterampilan 

• Pemberdayaan 
maskayarat 
terhadap 
ekonomi. 

11. Apa saja 
program 
untuk 
kelompok 
masyarakat 
adat Sasak? 

• Pelatihan 
kader 
posyandu 

• Pengerasan 
jalan 

• Bedah rumah 
di Grupuk 

• Program sorong 
sera haji krame 

• Pembayun 

• Pelatihan 
kepembayuna
n 

• Pentas budaya 
presean 

• Gendang 
gelok 

• Nyongkolan 
• Sorong serah doe 
• Awik-awik adat 

(garap) 

• Nyongkolan 
• Sorong serah 
• Arisan adat gong 

beleq 
• Peresean tiap 

ada acara adat 

• Nyongkolan 
 

12. Apakah ada 
hal-hal yang 
Bapak/Ibu 
ingin 
sampaikan 
terkait dengan 
masalah 
tanah? 

• Banyak 
kawasan yang 
sudah 
dibebaskan 
namun diaggap 
belum 
dibebaskan 
oleh pemilik 
pertama 

• Percepat 
penyelesaian 
tanah yang 
masih 
bermasalah 

• Pmeberian surat 
edaran sebelum 
digusur 

• Masih banyak 
tanah yang 
belum 
terselesaikan 

• Mendukung 
pemberian 
sertifikat 
tanah 

• Bebaskan yang 
belum dibayar 
dalam hal tanah 
sengketa 

• Pembebasan 
lahan sengketa 

• Jangan ada 
penggusuran 
masyarakat di 
sekitar pantai. 

 

13. Apakah ada 
hal-hal yang 
Bapak/Ibu 
ingin 

  • Lahan 
kawasan 
masih banyak 
yang belum 

• Masalah isu 
pemetaan Dusun 
Grupuk untuk 
dialokasikan/ada 

• Jalan raya di 
daerah Grupuk 
diselesaikan 
dengan cepat 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA 

PEMANGKU 
ADAT 

KELOMPOK 
ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

sampaikan? tuntas 
• Lahan yang 

bersengketa di 
wilayah 
kawasan 
jangan 
semakin 
banyak yang 
timbul. 

• Permohonan 
untuk 
dibuatkan dan 
sebarkan 
aturan kepada 
wisatawan 
supaya 
mematuhi 
etika budaya 
asli lokal. 

penggusuran timur 
jalan 

• Mohon dipercepat 
pembangunan 
Mandalika supaya 
bias dinikmati 
secepatnya. 

pembangunann
ya. Selain itu 
jalan raya 
lainnya 
diperbaiki 
secepatnya. 
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DESA SUKADANA 

QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA PEMANGKU ADAT KELOMPOK 

ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

1. Apa 
permasalahan 
dan tantangan 
yang dihadapi 
masyarakat? 

 

Permasalahan: 
• Kebersihan 

lingkungan dan 
kurangnya 
kesadaran 
masyarakat 
terhadap 
sampah yang 
dikarenakan 
tidak ada 
pembuangan 
sampah. 

• Tidak semua 
masyarakat 
memakai 
jamban. 

• Kebutuhan 
listrik yang 
belum 
terpenuhi di 

Permasalahan: 
• Krisis moral 
• Adat istiadat 

yang ada 
sudah mulai 
terkikis. 

• Penyakit, 
balita 
membutuhkan 
perlindungan 
dari malaria 

• Ada 
pembatasan 
pada 
perempuan 

• Penghasilan 
yang tidak 
sebanding 
dengan 
kebutuhan 

Permasalahan: 
• Merosotnya 

nilai-nilai 
tradisi/adat 
yang selama ini 
dibina dan 
dijaga 
khususnya di 
kalangan 
generasi muda 

• Nilai-nilai 
agama semakin 
menurun 

• Masalah 
berpakaian saat 
ini. 

Tantangan: 
• Melemahnya 

adab, tata 
karma, sopan 

• Keamanan 
• Tingkah laku 

sehari-hari 
terhadap adat 
dan bahasa 

• Cara 
berpakaian 
wisatawan 
yang 
mempengaruh
i masyarakat 

• Lapangan 
pekerjaan 
untuk 
mengurangi 
pengangguran 
di Desa 
Sukadana 

• Tanah yang 
telah dijual 

• Kurangnya kualitas 
SDM untuk 
memasuki dunia 
kerja 

• Kurangnya 
lowongan 
pekerjaan untuk 
warga lokal 

• Kurangnya 
pelatihan untuk 
bekerja 

• Kurangnya sarana 
olahraga 

• Infrastruktur yang 
kurang memadai 

• Pembagian wilayah 
(batas desa) 

• Penempatan 
kerja yang 
banyak 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA PEMANGKU ADAT KELOMPOK 

ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

dusun. 
• Irigasi yang 

masih belum 
ada. 

• Infrastruktur 
jalan yang 
belum 
memadai 
terutama jalan 
penghubung 
atau jalan 
utama Desa 
Sukadan dari 
sebelah Utara 
ke Selatan. 

• Kurang 
lengkapnya 
bahan untuk 
posyandu 

Tantangan: 
• Eksternal dan 

internal, 
eksternal yaitu 
dari luar dan 
internal 
berasal dari 
lingkungan 
masyarakat 
sendiri. 

santun di 
kalangan 
generasi muda 

• Melemahnya 
nilai akidah 
akibat 
berkembangny
a budaya barat 

kurang jelas 
luasannya dan 
diharapkan 
untuk 
diperjelas.  

2. Menurut 
Bapak/Ibu apa 
ukuran tingkat 
kesejahteraan
? Apa yang 
membedakan 
miskin dan 
kaya di desa 
Anda? 

 

• Kaya, yaitu 
memiliki harta 
berlebih. 
Miskin, yaitu 
kekurangan 
pangan, 
sandang, 
papan, dll 

• Kesejahteraan, 
yaitu 
terpenuhinya 
kebutuhan 
hidup seperti 
pangan, 
sandang, 

• Kaya, yaitu 
memiliki 
mobil, 
penghasilan, 
banyak sawah, 
memiliki 
jabatan/status. 
Miskin, yaitu 
tidak memiliki 
apa-apa, tidak 
memiliki 
penghasilan 
tetap, memiliki 
rumah yang 
tidak layak, 

• Kaya, yaitu 
berpendidikan 
tinggi, mampu 
berpikir secara 
realistis, 
mampu melihat 
peluang ke 
depan, berani 
mengambil 
risiko, mampu 
berkomunikasi 
dengan baik, 
memiliki cita-
cita dan target. 

• Miskin, yaitu 

• Kaya, yaitu 
memiliki 
banyak sapi, 
beruang, lahan 
luas, memiliki 
rumah. Miskin, 
yaitu tidak 
memiliki 
rumah bagus, 
lahan, dan 
semua serba 
kekurangan. 

• Sejahtera, dapat 
berinvestasi berupa 
tanah dan memiliki 
bisnis lain sehingga 
dapat hidup 
bahagia bersama 
keluarga. 

• Kaya, yaitu 
memiliki rumah 
layak huni dan 
memiliki 
pekerjaan/penghasi
lan yang tetap. 
Miskin, yaitu 
memiliki 

• Sejahtera, 
memiliki tanah 
dan mobil, 
memiliki 
investasi emas, 
dan memiliki 
tempat tinggal 
dan usaha 

• Yang 
membedakan 
kaya dan 
miskin, yaitu 
kepemilikan 
rumah layak 
huni. 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA PEMANGKU ADAT KELOMPOK 

ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

papan, dll dan banyak 
anggaran dan 
tuntutan. 

tidak memiliki 
pekerjaan, 
kurang berilmu 
pengetahuan, 
berpendidikan 
rendah, lahan 
pertaniannya 
sempit, kurang 
berani, kurang 
berpengalaman
, dan interaksi 
sosialnya 
kurang. 

kekurangan 
sandang, pangan, 
dan papan, 
memiliki lahan 
bercocok tanam 
yang sempit, dan 
ternak yang sedikit. 

3. Dalam 
beberapa 
tahun 
terakhir, 
perubahan 
apa saja yang 
Anda lihat 
terjadi di 
Mandalika? 
Apa yang 
Bapak/Ibu 
pikirkan 
tentang 
perubahan 
tersebut dan 
dalam hal apa 
Anda 

P3.1 
• Lahan 

pertanian 
semakin 
sempit, 
pengangguran 
semakin 
berkurang 
pendidikan 
semakin tinggi 

• Semakin ramai 
• Banyak 

pembangunan 
jalan, hotel, 
dan rumah 

• Bayak turis 
yang dating 

P3.1 
• Kesadaran 

anak-anak 
dalam 
menuntut 
ilmu/bersekola
h 

• Anak Desa 
Sukadana jadi 
lebih giat 
mengaji 

• Pembangunan 
fisik 

• Sebagian 
masyarakat 
ada yang 
semakin kaya 

P3.1 
• Infrastruktur 

semakin bagus 
• Lapangan 

pekerjaan 
semakin banyak 

• Penghasilan 
bertambah 

• Keamanan 
tetap stabil 

• Pasar barang 
hasil pertanian 
semakin baik 

P3.2 
• Perubahan 

pada jalan 
• Pantai menjadi 

P3.1 
• Infrastruktur, 

lapangan 
pekerjaan, dan 
pembangunan 
berubah. 
Namun, 
banyak alat 
berat lalu 
lalang 

• P3.2 
• Karena banyak 

pembangunan, 
jalan menjadi 
berdebu 

• Pertumbuhan 
ekonomi 

P3.1 
• Keindahan di 

pesisisr pantai 
• Banyak pengunjung 

yang datang 
• Proyek semakin 

bertambah 
• Tenaga kerja mulai 

tersalurkan 
• Material local 

dimanfaatkan 
• Gaya berpakaian 

yang ikut buda 
barat. 

P3.2 
• Lahan pertanian 

menjadi sempit 

P3.1 
• Banyak jenis 

usaha 
• Masalah 

keamanan 
lebih baik 

P3.2 
• Segi keamanan 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA PEMANGKU ADAT KELOMPOK 

ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

terdampak 
oleh 
perubahan? 

dari luar 
maupun dalam 
negeri. 

P3.2 
• Bisa 

menjangkau 
seluruh wilayah 
dengan 
kendaraan dan 
komunikasi 
lancer. 

• Adanya 
peluang kerja 
di berbagai 
sektor. 

• Keinginan 
semakin 
banyak 
sedangkan 
kebutuhan pun 
meningkat. 

• Saingan dalam 
penjualan 
semakin ketat. 

dan ada yang 
semakin 
miskin. 

• Banyaknya 
penjual dari 
kalangan 
perempuan 
maupun anak-
anak. 

P3.2 
• Jalan semakin 

bagus dan 
mulus. 

• Sebagian 
orang memiliki 
pekerjaan 

• Aman dalam 
perjalanan 
karena sudah 
ramai. 

• Lebih baik 
namun harus 
tetap 
memprioritask
an kearifan 
lokal budaya 
dalam lingkung 
kawasan. 

bersih 
• Dalam bidang 

keagamaan, 
dibangun 
Masjid 

• Teknologi ari 
luar berdampak 
pada 
masyarakat. 

• Lahan 
pertanian 
menjadi sempit 

• Budaya barat 
yang masuk, 
membuat 
kekhawatiran 

• Adanya polusi 
udara 

meningkat 
• Jumlah  yang 

mengambil 
nyale semakin 
banyak. 

• Harga tanah yang 
melambung tinggi 

• Adanya 
pembatasan pada 
akses pantai. 

4. Menurut 
pendapat 

• Wisatawan 
semakin ramai 

• Beban 
orangtua 

• Lapangan 
pekerjaan 

• Lapangan 
pekerjaan 

• Penyerapan tenaga 
kerja 

• Semakin ramai 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA PEMANGKU ADAT KELOMPOK 

ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

Bapak/Ibu, 
apa saja 
manfaat dari 
proyek wisata 
Mandalika ini? 

 

dan jalan 
menjadi bagus 

• Lampu 
penerangan di 
jalan menjadi 
banyak 

• Mengurangi 
pengangguran 

berkurang 
karena telah 
memiliki 
penghasilan 

• Para remaja 
wanita 
maupun pria 
tidak banyak 
yang 
menganggur 

• Pariwisata 
dikenal dunia, 
tercipatnya 
lapangan kerja, 
dan 
perekonomian 
meningkat. 

bertambah 
• Pendapatan 

masyarakat 
meningkat 

• NTB semakin 
dikenal oleh 
dunia 

• Pariwsata 
menambah 
pendapatan 
masyarakat 
daerah dan 
Negara 

• Bertambahnya 
PAD Lombok 
Tengah, 
destinasi 
rekreasi, dan 
sumber 
pendapatan 

semakin 
banyak 

• Adanya 
penghijauan 

• Harga tanah 
meningkat 

• Peningkatan PAD 
• Meningkatnya 

wisatawan di 
Lombok dan 
lowongan 
pekerjaan bagi 
lulusan SMK. 

5. Menurut 
pendapata 
Bapak/Ibu, 
terkait dengan 
dampak dari 
proyek wisata 
Manadalika, 
hal-hal positif 
dan negative 
apa saja yang 

Positif: 
• Banyak 

lapangan 
pekerjaan 

• Memperbaiki 
taraf hidup 
masyarakat 

• Moderenisasi 
Negatif: 
• Hilangnya 

Negatif: 
• Pakaian yang 

semakin bebas 
• Pergaulan 

remaja yang 
semakin bebas 

• Krisis moral 
yang 
mengakibatka
n krisis budaya 

Negatif: 
• Pergaulan 

bebas, 
prostitutsi, 
aborsi, narkoba, 
mabuk-
mabukan, dan 
WTS. 

Negatif: 
• Polusi udara 

karena 
banyaknya 
material dari 
pembangunan. 

• Hilangnya 
tempat 
menggembala 
dan tempat 

Negatif: 
• Terlalu banyak dam 

truk yang lalu 
lalang sehingga 
menimbulkan mata 
kelilipan karena 
terkena debu jalan 

• Budaya lokal 
terpengaruhi 
budaya barat. 

Negatif: 
• Semakin sulit 

mencari 
pekerjaan bagi 
orang yang 
memiliki 
keterbatasan. 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA PEMANGKU ADAT KELOMPOK 

ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

Bapak/Ibu 
lihat, rasa, dan 
pikirkan 
terjadi dan 
akan terjadi? 

 

budaya gotong 
royong 

• Semakin 
berkembangny
a budaya barat 

• Lahan 
pertanian 
semakin sempit 

lokal 
• Pembangunan 

yang megah 
menciptakan 
jarak antara 
para 
pengusaha, 
penguasa, dan 
masyarakat 
sekitar 

menangkap 
ikan. 

6. Menurut 
pendapat 
Bapak/Ibu, 
apa yang perlu 
dilakukan atau 
program apa 
saja yang 
perlu 
dikembangkan 
untuk 
meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat 
(termasuk 
training)? 
Jika ada 
sumberdaya, 
bagaimana 
sebaiknya di 
alokasikan? 

• Memberikan 
bantuan 
pengolahan 
pakan ternak 

• Memberikan 
pelatihan pada 
masyarakat 
sesuai dengan 
bidangnya dan 
setelah itu 
diberikan 
modal atau alat 
pendukung 
lainnya yang 
menunjang 
kegiatan di 
bidangnya 
masing-masing. 

• Industri/ 
kebudayaan 
untuk 
perempuan 
seperti 
menjahit, 
menenun, tata 
rias, dan tata 
boga. 

• Sekolah adat di 
semua dusun 
di Desa 
Sukadana 
untuk menjaga 
dan 
melestarikan 
kearifan lokal. 

• Masyarakat 
Sukadana perlu 
diberikan 
pelatihan 
kewirausahaan, 
baik dalam hal 
pengolahan 
hasil pertanian 
maupun 
peternakan 

• Infrastruktur 
Desa Sukadana 
perlu 
diselesaikan 
dengan cepat 
dan 
pendistribusian 
terhadap 
barang dan jasa 
dipermudah. 

• Bantuan obat-
obatan dan 
pupuk 

• Pelatihan 
pertanian dan 
bantuan 
pengadaan 
bibit 

• Pengaspalan 
jalan 

• Bidang pendidikan: 
penyediaan kursus 
bahasa asing 

• Bidang pertanian: 
pelatihan budidaya 
papaya California 
untuk petani, 
pengadaan bibit 
unggul, dan 
pelatihan 
penanaman yang 
baik. 

• Bidang peternakan: 
pengadaan bibit 
sapid an kambing, 
pelatihan 
pembuatan pakan 
modern, pelatihan 
untuk peternakan 
ayam petelur dan 

• Keterampilan 
untuk menjahit 
dan dalam 
bidang 
elektronik. 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA PEMANGKU ADAT KELOMPOK 

ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

 • Relatif di 
sosialisasikan 
dampak dari 
seks bebas 
terhadap anak 
muda 

• Pelatihan 
pembuatan 
kripik singkong 
dan pelatihan 
pembuatan 
pupuk kompos. 

pedaging. 

7. Jika ada 
program, 
siapa 
penerima 
manfaat dari 
program-
program 
tersebut? 

 

• Peternak: 
mesin 
pengolahan 
hasil ternak 

• Aparat desa: 
alat tulis 
organisasi 

• Anak muda, 
pelatihan 
bahasa inggris 

• Kelompok 
wanita, 
kerajinan 

• Penerima 
program untuk 
perempuan 
dan anak 

• Petani 
(kelompok tani) 

• Pemuda/i 
• Kaum ibu-ibu 
• Wirausahawan 

• Pertanian dan 
peternakan: 
kelompok tani, 
kelompok 
ternak, dan 
kelompok 
nelayan 

• Pemuda/i, 
kelompok tani dan 
peternak. 

• Kelompok 
wanita 

8. Apa harapan 
dan 
kekhawatiran 
Bapak/Ibu dari 
dan terhadap 

• Kekhawatiran 
masyarakat 
sekitar menjadi 
penonton di 
daerah sendiri 

• Kekhawatiran, 
pergaulan 
anak muda ke 
depannya, 
tanah dan 

• Kekhawatiran, 
terjadinya 
pergaulan 
bebas di 
kalangan anak 

•  Kekhawatiran, 
anak muda 
semakin tidak 
mengenal 
adat. 

• Kekhawatiran, 
masyarakat lokal 
akan tersisih, 
peredaran obat-
obatan terlarang, 

• Kekhawatiran, 
semakin 
banyak rawan 
keamanannya 

• Harapan, 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA PEMANGKU ADAT KELOMPOK 

ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

proyek wisata 
Mandalika ini? 

dan 
tergerusnya 
adat budaya 
yang dianut 
selama ini 
sehingga butuh 
persiapan yang 
matang untuk 
mengatasi 
masalah itu. 

• Harapannya, 
dapat 
menyerap 
tenaga kerja 
sebanyak-
banyaknya di 
Desa 
Sukadana. 

lahan 
masyarakat 
habis dan alam 
tidak 
bersahabat 
lagi. 

• Harapan, 
semoga tetap 
lebih maju dan 
terus 
berkembang, 
kemajuan yang 
sinkron 
dengan 
budaya adat 
istiadat 
setempat 

muda, dan 
khawatir 
perkembangan 
wisata akan 
bertentangan 
dengan 
peraturan 
perundangan 
pemerintah. 

• Harapan, 
semoga 
masyarakat 
mendapatkan 
kesempatan 
bekerja lebih 
luas khususnya 
masyarakat 
Desa Sukadana. 

• Harapan, 
bimbingan dan 
pendidikan. 

dan masuknya 
budaya barat 

• Harapan, desa 
semakin maju, 
perluasan jalan, 
diselesaikannya 
pembangunan, 
perluasan lapangan 
pekerjaan, dan 
diadakannya event 
olahraga untuk 
mempersatukan 
desa-desa se 
kecamatan. 

banyaknya 
lapangan 
pekerjaan. 

9. Apakah Anda 
setuju dengan 
proyek wisata 
Mandalika? 

 

• Sangat setuju, 
tapi 
prioritaskan 
masyarakat 
untuk 
pekerjaan. 

• Setuju, karena 
perubahan 
memang 
diperlukan. 

• Setuju, namun 
mengedepanka
n nilai kearifan 
lokal dan nilai 
agama, dan 
keseimbangan 
antara 
masyarakat 
dengan 
pemerintah 

• Sangat setuju. • Setuju, karena 
memperluas 
lapangan pekerjaan 
dan kemajuan 
daerah 

• Setuju. 

10. Apa saja 
program 

• Saat ini 
program dari 

• Program 
Kampung KB 

  • Pembangunan 
sarana air minum 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA PEMANGKU ADAT KELOMPOK 

ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

pemerintah, 
LSM, atau 
lembaga 
lainnya yang 
sedang 
berjalan di 
desa Anda? 

pemerintah 
masih kurang 
sehingga 
dibutuhkan 
bantuan dari 
pihak ITDC 
khusunya 
bidang 
kesehatan. 

• Program dari 
Dinas 
Ketahanan 
Pangan 

dan sanitasi 

11. Apa saja 
program 
untuk 
kelompok 
masyarakat 
adat Sasak? 

 

• Program 
yasinan, 
masalah aji 
krame, dan 
kelompok kelam 
tiap minggu. 

• Pengadaan 
suara di masjid 
dan musola 

• Memajukan 
kesenian lokal 
seperti gendang 
beliq, oucer, dll. 

• Sekolah adat 
Rengganis, 
sanggar 
pelangi, Latihan 
oncer 

• Sekolah adat: 
masih belum 
ada rumah 
adatnya (Bali 
Tani) dan 
museum mini. 

• Oncer: tidak 
ada speaker, 
bendera, dan 
suling 

• Sanggar: 
buruknya alat 
berupa 
seragam dan 
sound system 

• Seragam 

• Pengajian rutin 
di setiap dusun 

• Pengadaan 
pakaian adat di 
setiap dusun 

• Pelatihan bagi 
tokoh 
masyarakat 

• Adat tradisi 
• Berantok bagi 

hari 9nya 
mayit/nyiwag 

• Kelompok 
Kelam setiap 
hari Jumat 
untuk 
meminta 
Warlas. 

• Kelompok 
Krame mohon 
Pakuan. 

• Pengajian bulanan 
PKK 

• Latihan kesenian 
Gendang Oncer 

• Kelompok pemuda 
sorong serah aji 
krame dan 
nyongbolan tapi 
tidak memiliki 
seragam khusus 
(pakaian kelompok) 

• Kurangnya alat-alat 
bagi pemuda 
Gendang Belek. 

• Kelompok Kelam 
Jumat butuh 
wireless dan 
Berzanji. 

• Kegiatan 
mengaji setiap 
seminggu 
sekali. 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA PEMANGKU ADAT KELOMPOK 

ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

remaja dalam 
pergi 
nyongkolan 
tidak ada 

12. Apakah ada 
hal-hal yang 
Bapak/Ibu 
ingin 
sampaikan 
terkait dengan 
masalah 
tanah? 

• Bantuan untuk 
tapal batas 
dengan desa 
tetangga yang 
ada di dalam 
kawasan 

• Segera 
menyelesaikan 
masalah 
pembayaran 
yang belum 
selesai 

• Memberikan 
ruang bagi 
masyarakat 
untuk berlibur 
terutama saat 
bau nyale 

 • Pembuatan 
setifikat gratis 

• Disediakan 
jalan khusus 
menuju laut 
untuk bau 
nyale/cacing 
laut atau 
kegiatan lain 
seperti emadak, 
tangkap ikan, 
dll. 

• Tanah-tanah 
yang masih 
sengketa perlu 
diselesaikan 
secepatnya 

• Mohon di ukur 
ulang 

• Terjadi erosi karena 
galian C 

• Harga tanah yang 
melambung tinggi 

 

13. Apakah ada 
hal-hal yang 
Bapak/Ibu 
ingin 
sampaikan? 

• Kalau sudah 
jadi nanti, 
masyarakat 
boleh masuk 
secara bebas. 

 • Diadakan 
pengajian rutin 
di Masjid Nurul 
Bilad untuk 
memberikan 
pemahaman 
atau siraman 
rohani bagi 

 • Memberdayakan 
warga local sebagai 
penyerapan tenaga 
kerja 

• Membantu 
petani/peternak 
yang ada di 
lingkungan dengan 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA PEMANGKU ADAT KELOMPOK 

ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

masyarakat. menyediakan bibit 
padi jagung dan 
bibit ternak 

• Memperluas 
lowongan 
pekerjaan untuk 
pemuda desa. 
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DESA MERTAK 

QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA 

PEMANGKU 
ADAT 

KELOMPOK 
ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

1. Apa 
permasalahan 
dan tantangan 
yang dihadapi 
masyarakat? 

Permasalahan: 
• IPM yang 

kurang 
• Jalan yang 

kurang 
memadai 

• Tidak ada SMA 
• Peluang kerja 

terbatas 
• Keamanan 
• Kurangnya 

perhatian 
terhadap 
orangtua, anak 
yatim, dan 
diffable 

• Pasokan air 
bersih yang 
tidak tercukupi 

• Sarana 
kesehatan yang 
tidak memadai 

Permasalahan: 
• Rendahnya 

tingkat 
perekonomian 
masyarakat 
terutama 
masyarakat yang 
sudah lansia 

• Banyaknya 
warga yang 
menjadi TKI 
karena tidak 
sekolah 

• Kurangnya 
lowongan 
pekerjaan bagi 
pemuda/i 
lulusan 
SMA/SMK 

• Anak-anak 
masih banyak 
stanting 

Permasalahan: 
• Pariwisata 

harus 
mengikuti 
adat 
setempat 

• Perlunya 
perhatian 
pada adat 
setempat 
untuk 
dijadikan 
objek wisata 

• Bidang infrastruktur, 
bantuan 
pembangunan 
masjid dan musola, 
pembuatan jalan 
untuk masuk 
kampung, dan 
pembuatan sumur 
bor 

• Bidan pendidikan, 
fasilitas SD yang 
merata, bantuan 
untuk anak didik 
(SD&SMP), dan 
bantuan terhadap 
Taman Baca Al 
Quran (TBA). 

Permasalahan: 
• Lowongan 

pekerjaan yang 
masih sangat 
minim 

• Kurangnya 
pemberdayaan 
masyarakat yang 
cacat mental dan 
kurang mampu 

• Infrastruktur 
jalan yang masih 
rusak  

• Pembangunan 
masjid dan 
musola yang 
masih terkendala 
dana 

• Sarana olahraga 
yang minim serta 
peralatan 
olahraga untuk 
menunjangnya 

• Kurangnya 
lampu penerang 
jalan   

Permasalahan: 
• Rendahnya 

pendidikan 
untuk diffable 

• Sulitnya 
komunikasi 
untuk 
bersosialisasi 

• Lapangan 
pekerjaan 
terbatas 

2. Menurut 
Bapak/Ibu apa 

• Tingkat 
kesejahteraan 

• Kaya, memiliki 
kendaraan roda 

• Kaya, 
memiliki 

• Kaya, memiliki 
rumah mewah, 

• Kaya, memiliki 
kendaraan yang 

• Kaya, memiliki 
emas, tanah, 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA 

PEMANGKU 
ADAT 

KELOMPOK 
ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

ukuran tingkat 
kesejahteraan
? Apa yang 
membedakan 
miskin dan 
kaya di desa 
Anda? 

 

dilihat dari 
penghasilan 
tetap yang 
dapat 
mencukupi 
kebutuhan 
keluarga dalam 
jangka waktu 
yang panjang. 
Selain itu juga 
lingkungan 
sangat terjaga. 

4 maupun roda 
2, memiliki 
banyak sawah 
dan peternakan 

• Miskin, tidak 
memiliki 
kendaraan, 
rumah 
beratapkan 
jerami atau 
alang-alang, dan 
tidak memiliki 
hewan 
peliharaan. 

banyak 
tanah, sapi, 
dan memiliki 
semuanya. 

• Miskin, tidak 
mampu 
menyekolah
kan anaknya, 
tidak 
memiliki 
pekerjaan 
tetap, dan 
serba 
kekurangan. 

harta (mobil, sawah, 
kebun), dan memiliki 
hewan ternak 
(kambing, sapi, dan 
kerbau) 

• Miskin, memiliki 
rumah semi 
permanen dengan 
berlantai tanah dan 
beratap alang-alang, 
dan tidak memiliki 
harta. 

layak, pekerjaan 
yang tetap, 
banyak tanah, 
memiliki tempat 
tinggal yang 
layak, serta 
tabungan yang 
banyak. 

sapi, dan 
rumah yang 
layak 

• Miskin, 
kekurangan 
makanan, 
minuman, dan 
pendidikan. 

3. Dalam 
beberapa 
tahun 
terakhir, 
perubahan 
apa saja yang 
Anda lihat 
terjadi di 
Mandalika? 
Apa yang 
Bapak/Ibu 
pikirkan 
tentang 
perubahan 
tersebut dan 
dalam hal apa 

• Banyak 
wisatawan 
yang datang 

• Lahan pertanian 
menjadi sempit 

• Adanya 
perbaikan jalan 
di jalan utama 

• Kurangnya 
respon 
terhadap 
masyarakat 

• Tanah semakin 
sempit karena 
sebagian tanah 
masuk ke dalam 
wawasan 

• Jalan utama menjadi 
bagus namun untuk 
jalan masuk dusun 
tidak diperbaiki 

• Perubahan pada 
kebudayaan, seperti 
adanya anting-
anting dan tato. 

• Infrastruktur 
berubah, seperti 
lebih tertata, 
lebih bersih, 
namun jalan di 
Desa Mertak 
masih buruk 

• Banyaknya 
wisatawan yang 
datang 

• Lapangan 
pekerjaan 
semakin sedikit 
dan 
pengangguran 
tambah banyak 

• Infrastruktur 
jalan yang 
menjadi bagus 

• Kejahatan 
menurun 

• Tanah semakin 
mahal 

• Wisatawan 
semakin 
banyak 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA 

PEMANGKU 
ADAT 

KELOMPOK 
ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

Anda 
terdampak 
oleh 
perubahan? 

• Lahan untuk 
pertanian 
berkurang 

• Gaya hidup dan 
budaya yang 
berubah 

• Sampah organic 
yang menumpuk 
di pinggir pantai 

• Kejahatan 
menurun 

4. Menurut 
pendapat 
Bapak/Ibu, 
apa saja 
manfaat dari 
proyek wisata 
Mandalika ini? 

 

• Berkurangnya 
pengangguran 

• Adanya sumur 
bor 

• Adanya daging 
kurban 
beberapa tahun 
yang lalu 

• Adanya 
lapangan 
pekerjaan 
walaupun hanya 
untuk 2 orang 

• Adanya 
lapangan 
pekerjaan 
walaupun 
hanya 2 
orang 

• Adanya kesempatan 
untuk bekerja 
menjadi satpam dan 
buruh walupun 
hanya 2 orang 

• Harga tanah 
melonjak naik 

• Infrastruktur masih 
belum Nampak 

• Budaya banyak 
dipengaruhi oleh 
budaya asing 

• Manfaat dari wisata 
masih sebagian kecil 
dirasakan 

• Membantu 
mengurangi 
pengangguran 
walaupun hanya 
2 orang 

• Bertambahnya 
pendapatan 
masyarakat 

• Menambah 
tempat rekreasi 

•  

5. Menurut 
pendapata 
Bapak/Ibu, 
terkait dengan 

Negatif: 
• Pihak ITDC 

tidak 
memperhatika

Negatif: 
• Masyarakat 

yang tinggal di 
tanah tersebut 

Negatif: 
• Tidak ada 

lagi tokoh 
adat 

Negatif: 
• Konsumsi minuman 

keras meningkat 
• Munculnya seks 

Negatif: 
• Pergaulan 

semakin bebas 
dan beredarnya 

Negatif: 
• Banyak remaja 

dengan 
pergaulan 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA 

PEMANGKU 
ADAT 

KELOMPOK 
ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

dampak dari 
proyek wisata 
Manadalika, 
hal-hal positif 
dan negative 
apa saja yang 
Bapak/Ibu 
lihat, rasa, dan 
pikirkan 
terjadi dan 
akan terjadi? 

 

n perizinan 
Klito dan 
setelah digali 
tidak diperbaiki 
kembali 

• Jalan di Kuta 
bagus, namun 
jalan di Desa 
Mertak masih 
buruk 

• Masyarakat 
mengeluhkan 
dampak tata 
ruang KEK 

• Harga barang 
menjadi 
meningkat dan 
tidak dapat 
dijangkau 
masyarakat. 

mulai resah 
Positif: 
• Banyak tempat 

wisata 

• Pemuda 
banyak yang 
sering 
mabuk-
mabukan 

• Banyak 
ladang 
sawah yang 
tidak 
dikerjakan 
pemangku 
adat (sudah 
tidak dilirik 
kembali) 

bebas minuman keras 
• Budaya 

setempat mulai 
tergerus dengan 
budaya luar 

• Lapangan 
pekerjaan tidak 
merata 

Positif: 
• Adanya 

penyerapan 
tenaga kerja 

bebas 
• Masih banyak 

masyarakat 
yang tidak 
memiliki 
pekerjaan 

6. Menurut 
pendapat 
Bapak/Ibu, 
apa yang perlu 
dilakukan atau 
program apa 
saja yang 
perlu 
dikembangkan 
untuk 

• Bantuan untuk 
bidang 
pertanian, 
dalam bentul 
bibit umbi-
umbian. Bidang 
perikanan 
dalam bentuk 
alat tangkap, 
Bidang 

• Pendidikan 
kursus bahasa 
inggris, tata rias, 
tata busana, dan 
membuat 
kerajinan 

• Pelatihan 
pengelolaan 
rumput laut dan 
abon ikan 

• Pelatihan 
memakai 
pakaian adat 
yang benar 
dan 
pelatihan 
bahasa halus 
oleh 
pemangku 
adat 

• Bantuan untuk 
bidang pertanian 
seperti pengadaan 
pupuk, alat tani, 
pelatihan usahatani, 
dan pembuatan 
kompos  

• Bantuan bidang 
kewirausahaan 
dengan adanya 

• Pemberdayaan 
masyarakat 
untuk 
meningkatkan 
kualitas SDM 
Desa Mertak 

• Pelatihan bahasa 
inggris dan 
olahraga 
khususnya 

• Pelatihan untuk 
masyarakat 
diffable yang 
berguna untuk 
memnuhi 
kebutuhannya 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA 

PEMANGKU 
ADAT 

KELOMPOK 
ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat 
(termasuk 
training)? 
Jika ada 
sumberdaya, 
bagaimana 
sebaiknya di 
alokasikan? 

 

perdagangan 
dalam bentuk 
pasar 
tradisional. 
Bidang 
kerajinan, 
tenun. Bidang 
pendidikan, 
pelatihan. 
Bidang 
kesehatan, 
puskesmas/RS. 
Bidang 
kebudayaan, 
pakaian 
adat/gamelan. 

• Pembangunan 
jalan desa dan 
sarana air 
bersih (sumur 
bor) 

• Pelatihan 
agrowisata, 
tata ruang, dan 
usahatani 

• Kerjasama 
untuk event 
kesenian 

• Perlunya 
balai adat 
untuk 
pertemuan 

pelatihan 
kewirausahaan dan 
pengadaan alat dan 
bahan bakunya. 

• Pembinaan dan 
pengadaan alat 
untuk kelompok 
tenun. 

sepakbola 
• Pengadaan 

fasilitas sarana 
olahraga 
maupun 
perpustakaan 

• Mengadakan 
program 
pengangkatan 
dan pengolahan 
sampah 
terutama 
sampah organik. 

• Mengadakan 
program 
bantuan 
pelatihan dan 
modal terhadap 
para wirausaha 
yang ada di Desa 
Mertak  

7. Jika ada 
program, 
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QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA 

PEMANGKU 
ADAT 

KELOMPOK 
ORANGTUA PEMUDA DIFFABLE 

siapa 
penerima 
manfaat dari 
program-
program 
tersebut? 

8. Apa harapan 
dan 
kekhawatiran 
Bapak/Ibu dari 
dan terhadap 
proyek wisata 
Mandalika ini? 

Kekhawatiran: 
• Tidak dapat 

bekerja di 
kawasan 
karena factor 
pendidikan 
yang terbatas 

• Adanya 
pergaulan 
bebas 

• Maysrakat 
setempat 
menjadi 
tersisih 

• Persaingan 
usaha semakin 
ketat 

Harapan: 
• Terbukanya 

lapangan 
pekerjaan 

• Meningkatnya 
perekonomian 
dan 

Kekhawatiran: 
• Lapangan kerja 

bagi petani 
semakin 
berkurang 

Harapannya: 
• Lapangan kerja 

semakin 
bertambah 

• Tingkat 
pendidikan 
semakin tinggi 

• Meningkatnya 
perekonomian 
masyarakat 

Kekhawatiran: 
• Tergesernya 

budaya adat 
setempat 

Harapannya: 
• Dapat 

memenuhi 
kebutuhan 
akan pakaian 
adat supaya 
adat di Desa 
Mertak tetap 
kokoh dan 
perlunya 
pembinaan 
dari pihak 
pemerintah 
agar adat 
setempat 
tidak hilang. 

• Kekhawatiran: 
• Merajalelanya 

narkoba, prostitusi, 
miras, dan hilangnya 
kebudayaan 
setempat 

• Harapannya: 
• Dapat meningkatkan 

perekonomian 
masyarakat 

• Meningkatnya 
kualitas SDM Desa 
Mertak, keamanan, 
dan juga lapangan 
pekerjaan. 

Kekhawatiran: 
• Masuknya 

budaya asing 
yang menggeser 
budaya 
setempat 

• Menurunkan 
nilai-nilai agama, 
budaya, dan 
moral 
masyarakat 

• Narkoba dan 
miras merajalela 

• Kebersihan tidak 
terjaga 

Harapannya: 
• Dapat membuka 

lapangan 
pekerjaan 

• Meningkatkan 
perekonomian 
masyarakat, 
kualitas SDM, 
dan keamanan 

• Kekhawatiran: 
• Pergaulan 

remaja saat ini 
semakin bebas 

• Harapannya: 
• Mandalika 

semakin 
berkembang 

• Diharapkan 
dapat 
membatasi 
perkembangan 
akan pergaulan 
bebas di 
tempat wisata. 
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PEMANGKU 
ADAT 

KELOMPOK 
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bertambahnya 
pendapatan 
masyarakat 

• Keamanan 
terjaga 

sekitar 
• DIharapkan 

mampu bekerja 
sama dalam 
bidang 
pengelolaan 
sampah di Desa 
Mertak 

• Diberikan ruang 
untuk dijadikan 
lapangan 
sepakbola 
sebelum 
pembangunan. 

9. Apakah Anda 
setuju dengan 
proyek wisata 
Mandalika? 

 

• Setuju. Karena 
dapat 
mengurangi 
pengangguran 
dan 
meingkatkan 
pembangunan 
desa. 

• Tidak setuju 
apabila pekerja 
mengambil 
dari luar 
kawasan. 

• Tidak setuju, 
karena 
masyarakat 
kehilangan 
tempat 
bercocok tanam 
dan 
memberikan 
dampak 
negative pada 
remaja (lebih 
banyak 
nongkrong) 

• Setuju, karena 
dapat menyerap 
tenaga kerja 

• Setuju, 
apabila para 
pekerja 
berasal dari 
dalam desa 
dan tidak 
melanggar 
aturan adat 
setempat. 

• Setuju, karena 
tersedia lapangan 
pekerjaan untuk 
pemuda. 

• Setuju, agar 
pariwisata 
semakin maju 
dan mampu 
menyerap 
tenaga kerja 
yang diharapkan 
berasal dari desa 
setempat. 

•  



  

 

56 
 

QUESTION APARAT DESA KELOMPOK 
WANITA 

PEMANGKU 
ADAT 
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dengan syarat 
pekerjanya 
berasal dari 
Desa Mertak 

10. Apa saja 
program 
pemerintah, 
LSM, atau 
lembaga 
lainnya yang 
sedang 
berjalan di 
desa Anda? 

• Adanya 
pembangunan 
gedung SMK 
dan 
pembangunan 
jalan provinsi 

• Pengembangan 
wisata alam 
Gunung Tunak 

• Pengasapan 
ikan 

• Pembangunan 
jalan, 
jembatan, dan 
drainase 

• Adanya 
asuransi 
nelayan 

• Adanya program 
ternak kambing 
dan hewan 
ternak lain 

• Adanya bedah 
rumah 

• Adanya 
perbaikan jalan 

• Adanya fasilitas 
KIP bagi pelajar, 
bank sampah, 
dan pelatihan 
kerajinan. 

• Adanya 
pengerjaan 
jalan 

• Bantuan bidang 
pertanian seperti 
pupuk dan bibit. 

• Bidang perikanan, 
pengadaan alat 
tangkap 

• Infratruktur, 
pembuatan jalan 
dan bantuan rumah. 

• Adanya bank 
sampah, 
perbaikan jalan 
raya, dan Meraje 
Kesume Cup. 

• Ada bantuan 
untuk pelajar 
yang tidak 
mampu. 

11. Apa saja 
program 
untuk 
kelompok 
masyarakat 
adat Sasak? 

• Kegiatan adat 
• Sorong Serah 

Aji Krame 
• Nyongkolan 
• Krame adat 
• Roah Segare 

• Sorong Serah Aji 
Krame 

• Nyongkolan 
• Buat jajanan 

tradisional 

• Surung 
Serah Aji 
Krame 

• Nyongkolan 
• Membaca 

lontar 
• Pengukuhan 

awig-awig 

• Selabaran 
• Acara pernikahan 
• Resepsi 
• 5 orang dengan 

terima sari 
• Nyongkolan 
• Sorong Serah Aji 

Krame 

• Sorong Serah Aji 
Krame 

• Nyongkolan 
 

• Sorong Serah 
• Nyongkolan 
• Tari Krame 
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• Pakaian sarung dari 
nyongkolan 

12. Apakah ada 
hal-hal yang 
Bapak/Ibu 
ingin 
sampaikan 
terkait dengan 
masalah 
tanah? 

• Pembebasan 
dan pelunasan 
lahan 

  • Menyelesaikan 
tanah-tanah yang 
masih bermasalah 

• Pembebasan 
lahan untuk 
dihibahkan ke 
desa untuk 
dijadikan 
lapangan 
sepakbola 

 

13. Apakah ada 
hal-hal yang 
Bapak/Ibu 
ingin 
sampaikan? 

• Dimohon untuk 
memberikan 
lapangan 
pekerjaan 
untuk 
masyarakat 

• Pembangunan 
segera 
diselesaikan 
khusunya di 
Desa Mertak 

•  •  • Permasalahan yang 
ada segera 
diselesaikan. 

• Diharapkan bias 
menyerap 
tenaga kerja dari 
Desa Mertak 

• Menyediakan 
lahan untuk 
dijadikan 
lapangan 
sepakbola baik 
sebelum 
pembangunan 
maupun 
setelahnya 

• Diharapkan bias 
bekerjasama 
untuk bank 
sampah Desa 
Mertak 

• Adanya 
pelatihan bagi 

•  
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masyarakat 
untuk 
mensejahteraka
n masyarakat di 
kawasan KEK. 
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