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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan uraian pada Bab IV yang menguraikan hasil penelitian dan 

pembahasan mengenai efektivitas promosi wisata melalui event paralayang desa 

mantar dalam menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumbawa Barat, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Perhatian, yang di lakukan Pemerintah dan masyarakat Kabupten Sumbawa 

Barat sudah cukup baik untuk mengembangkan Parawisata di Desa Mantar 

dengan melakukan promosi melalui berbagai media sosial, media cetak dan 

dan media elektronik separti radio dan televisi juga ngadakan berbagai 

macam event parawisata  di Desa Mantarseperti Event Paralayang dan 

membangun infrastruktur meju desa Mantar. 

2. Ketertarikan, wisatawan yang berkunjung ke Desa Mantar sangat tertarik 

karena sarana dan prasarana yang ada di wisata Desa Mantar saat ini cukup 

mendukung seperti toilet, penginapan, transportasi, dan lokasi spot foto. Hal 

tersebut menajadi salah satu ketertarikan dalam memfasilitasi wisatawan 

yang berkunjung ke Desa Mantar. 

3. Keinginan, wisatawan untuk berkunjung ke Desa Mantar mulai meningkat 

karena Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sudah melakukan promosi 

dan mangadakan berbagai kegiatan agar keinginan wisatawan untuk 

berwisata di Desa Mantar dapat meningkat. 
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4. Tindakan, yang dilakukan oleh dari Pemerintah Daerah sendiri khususnya 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat sudah 

melakukan kerja sama dengan pihak swasta yang ada di Kabupaten 

Sumbawa Barat sendiri. Hal tersebut dilakukan agar dapat 

mengembangakan pariwisata di Desa Mantar. 

       Pariwisata di Desa mantar sudah berjalan cukup efektif karena 

Pemerintah daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Sumbawa Barat sudah melakukan bermacam kegiatan sebagai bentuk 

mempromosikan pariwisata di Desa Mantar, tapi di sisi lain ada beberapa 

kendala dalam membangun pariwisata di Desa Mantar seperti infrastrukturnya 

masih ada yang belum diperbaiki dan sarana dan prasarananya masih kurang  

ini manjadi salah satu hambatan dalam pengembangan pariwisata di Desa 

Mantar. 

5.2 Saran 

1. Pendataan jumlah kunjungan harus dilakukan dengan efektiv agar dapat 

mengetahui jumlah kunjungan setiap tahunnya yang datang ke Desa Mantar. 

2. Bagi Masyarakat yang berkunjung ke Desa Mantar diharapkan agar dapat 

menjaga kenyamanan, keamanan, dan kebersihan. 

3. Pemerintah Daerah harus cepat menyelsaikan Infrastruktur yang belum di 

perbaiki untuk dapat mempermuda wisatawan dan masyarakat menuju Desa 

Mantar. 
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4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat dari sekarang 

harus sudah memikirkan bagaimana pengelolaan Desa Mantar kedepannya. 

5. Peran serta partisipasi masyarakat Desa Mantar agar dapat meningkatkan 

keamanan wisatawan yang datang berkunjung ke Desa Mantar. 

6. Sarana dan prasarana pariwisata di Desa Mantar agar lebih dilengkapi untuk 

memenuhi kebutuhan wisatawa. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman wawancara untuk Kepala bidang pemesaran Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat  

1. Bagaimana perhatian pemerintah daerah khususnya dinas parawisata sendiri 

terhadap wisata paralayang di Desa Mantar? 

2. Bagaimana dengan ketertarikan masyarakat Desa Mantar untuk 

mengembangkan pariwisata di Desa Mantar? 

3. Apa tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa 

Barat untuk mengembangkan parawisata melalui event paralayang di Desa 

Mantar? 

4. Dari segi sarana dan prasaran apa saja yang sudah disediakan oleh pemeritah 

daerah untuk memfasilitasi wisatawan yang berkunjung ke Desa Mantar? 

5. Bagaimana ifrastruktur di Desa Mantar apakah sudah bagus atau belum? 

6. Apa saja faktor penghambat untuk pengembangan pariwisata di Desa Mantar? 

7. Berapa banyak wisatawan yang datang ke Desa Mantar setiapa tahunnya? 

Pedoman wawancara dengan Kasi bidang pemasaran Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat. 

1. Bagaimana peran Dinas kebudayaan dan pariwisata dalam meningkatkan 

jumlah wisatawan yang berkunjung ke Desa Mantar? 

2. Barapa banyak wisatwan yang berkunjung ke Desa Mantar setiapa tahunnya? 

3. Bagaimana ekomnomi penduduk Desa Mantar senjak Desa Mantar dijadikan 

desa wisata? 

4. Apakah pemerintah daerah sudah melakukan kerja sama untuk 

menengembangkan pariwisata di Desa Mantar? 

5. Apakah sudah ada program pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Untuk 

mengembangkan event paralayang di Desa Mantar? 

Pedoman wawancara untuk Kepala Desa Mantar Kecamatan Poto Tano 

Kabupaten Sumbawa Barat. 

1. Apakah pariwisata Desa Mantar ini sudah efektif atau belum? 

2. Bagaimana kunjungan wisatawan yang datang ke Desa Mantar saat ini? 

3. Bagaimana tindakan pemerintah daerah untuk mengembangkan parawisata di 

Desa Mantar ini? 

4. Apa saja potensi wisata yang ada Desa Mantar ini? 



 

 

5. Apa yang menjadi faktor penghambat pengembangan pariwisata Desa 

Mantar? 

6. Tindakan seperti apa saja yang dilakukan pemerintah dalam mempromosikan 

wisata Desa Mantar? 

Pedoman wawancara untuk Ketua POKDARWIS Desa Mantar Kecamatan 

Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. 

1. Seperti apa tindakan POKDARWIS dalam untuk mengembnagkan pariwisata 

di Desa Mantar? 

2. Bagaimana penerimaan masyarakat setempat terhadap peran POKDARWIS 

dalam mengembangkan potensi wisata di Desa Mantar? 

3. Apakah wisatawan yang datang ke Desa Mantar ini sudah mulai meningkat? 

4. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata 

Desa Mantar? 

5. Apa tindakan POKDARWIS ke depan untuk pariwisata Desa Mantar? 

6. Apakah ada upaya pemerintah desa dan daerah dalam meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia (SDM) POKDARWIS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MANUSKRIP WAWANCARA 

1. Manuskrip wawancara peneliti dengan kepala bidang pemasaran Dinas 

kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat. 

Nama             : Ahmad Hidayat, S.STP 

    Jabatan           : Kepala bidang pemasaran Dinas kebudayaan dan parawisata (KSB) 

    Hari, Tanggal : Jum`at, 8 Februari 2019  

    Pukul              : 09:00 WITA 

    Tempat           : Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa  

                         Barat. 

P Assalammualikum war.wab 

Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram ingin melakukan 

penelitian tentang Efektivitas promosi wisata melalui event paralayang desa 

mantar dalam menarik kunjungan wisatawan ke kabupaten sumbawa barat. 

AH Waalaikumsalam war.wab 

Apa yang bisa saya bantu tentang judul skripsi yang saudara parawisata di Desa 

Mantar tersebut. 

P Bagaimana perhatian pemerintah daerah khususnya dinas parawisata sendiri 

terhadap wisata paralayang di Desa Mantar? 

AH Dalam pengelolaan pariwisata Desa Mantar  untuk saat ini ada beberapa 

kendalah yang menghambat perkembanagan parawisata di Desa Mantar untuk 

meningkatkan pariwisata yaitu infrasrukturnya yang masih ada yang belum di 

perbaiaki, dan tahun ini Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat akan 

memperbaki Infrastrukturnya. Dari Pemerintah Daerah juga menginginkan 

masyarakat harus berada didepan, artinya masyarakat sekitar menjadi bagian 

utama dalam pengembangan Pariwisata di Desa Mantar. Jadi yang telah 

dilakukan dari awal semua pelaksanaan Kegiatan seperti Para Layang, (Mantar 

XCross Country Open 2017) dalam menyusun rencana kerja juga melibatkan 

Masyarakat. Yang tentunya Pemerintah Daerah menginginkan masyarakat 

menjadi bagian penting dalam pengembangan pariwisata. 

P Bagaimana dengan ketertarikan masyarakat Desa Mantar untuk 

mengembangkan pariwisata di Desa Mantar? 

AH Masyarakat juga pun sangat mendukung hal tersebut karena itu kami setiap 

mengadakan kegiatan di Desa Mantar selalu melibatkan masyarakat setempat 

agar mereka memahami bahwa sangat penting sektor parawisata bagi daerah. 

P Apa tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa 

Barat untuk mengembangkan parawisata melalui event paralayang di Desa 

Mantar? 

AH Kami di bidang pemasaran ini yang sudah dilakukan bergai promosi melalui 

media cetak seperti koran, majala, memasang bener, dan kami juga sudah 



 

 

melakukan promosi melai radio dan media sosial sebagai untuk 

meninggakatkan wisatawan yang untuk berkunjung ke  Desa Mantar. Kami juga 

mengadakan event paralayang setiap tahunnya dan persertanya yang di ikuti 

oleh paragliding se-NTB dan juga melakukan event budaya Desa Mantar. 

P Dari segi sarana dan prasaran apa saja yang sudah disediakan oleh pemeritah 

daerah untuk memfasilitasi wisatawan yang berkunjung ke Desa Mantar? 

AH Daya dukung dalam menarik kunjungan wisatawan untuk datang ke Desa 

Mantar dapat di lihat dari sarana dan prasarananya apakah sudah membaik atau 

belum, hal tersebut salah satu untuk dapat menarik wisatawan untuk berwisata 

di Desa Mantar tersebut.Dan kami sudah menyediakan fasilitas bagi wisatawan 

yang berkunjumg ke Desa Mantar seperti Toilet, Baruga, dan Penginapan bagi 

wisatawan yang ingin menginap. Selanjutnya bagi wisatawan yang ingin tahu 

tentang benda-benda yang bersejarah di desa Mantar pihak Desa ini akan 

mengantarkan ke lokasinya dan pengunjung akan di jelaskan tentang sejarah 

dan budaya di Desa Mantar. 

P Bagaimana ifrastruktur di Desa Mantar apakah sudah bagus atau belum? 

AH Untuk Infrastrukturnya, seperti yang saya bilang tadi ada sebagian yang sudah 

diperbaiki dan masih ada juga yang belum diperbaiki dan perintah akan 

melanjutkan tahun depan dan akan mulai dieksekusi bulan apil mendatang. 

P Apa saja faktor penghambat untuk pengembangan pariwisata di Desa Mantar? 

AH Seperti yang saya katakan tadi itu, infrastrukturnya yang masih kurang 

mendukung dan dana dari pemerintah daerah masih kurang untuk mambangun 

sarana dan prasarana di Desa Mantar. 

P Berapa banyak wisatawan yang datang ke Desa Mantar setiapa tahunnya? 

AH Wisatawan yang berkunjung ke  Desa Mantar hampir setiap hari dan untuk 

wisatawan tahun ini kurang lebih 800 wisatawan yang berkunjung ke DEsa 

Mantar hal ini akan trus ditingkatkan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa 

Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Manuskrip wawancara peneliti dengan kasi bidang pemasaran Dinas 

kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat. 

Nama              : Noviati, S.AP 

Jabatan           : Kepala seksi bidang pemasaran Dinas kebudayaan dan pariwisata  

                         Kabupaten Sumbawa Barat. 

Hari, tanggal  : Kamis, 7 Februari 2019 

Pukul              : 09:00 WITA 

Tempat           : Kantor Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Sumbawa 

                         Barat. 

P Assalamualaikum war.wab 

Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram ingin melakukan 

penelitian skripsi tentang Efektivitas promosi wisata melalui event paralayang 

Desa Mantar Dalam menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumbawa 

Barat.  

N Waalaikumsalam war.wab 

Apa yang saudara mau tanyakan tentang judul skripsi tersebut mengenai 

pariwisata di Desa Matar. 

P   Bagaimana peran Dinas kebudayaan dan pariwisata dalam meningkatkan 

jumlah wisatawan yang berkunjung ke Desa Mantar? 

N Dalam hal ini peran Dinas kebudayaan dan parawisata sudah melakukan 

berbagai macam promosi untuk meningkatkan wisatawan berkujung ke Desa 

Mantar seperti yang kami mengadakan kegiatan seperti event paralayang, event 

pesona mantar, dan event budaya Desa Mantar. Selain dari kegiatan tersebut 

kami juga melakukan melalui media sosial dan media cetak untuk menarik 

wisatawan datang ke wisata Desa Mantar. 

P Barapa banyak wisatwan yang berkunjung ke Desa Mantar setiapa tahunnya? 

N Wisatawan yang berkunjung ke  Desa Mantar 2 tahun terakhir ini mulai 

meningkat menjak pemeritah daerah mulai mempromosikan wisata Desa 

Mantar dengan mengadakan berbagai kegiatan di Mantar mulai event para 

layang dan juga event budaya Desa Mantar. untuk tahun 2018 ini witawan yang 

datang ke Desa Mantar kurang lebik 700-800 wisatawan. 

P Bagaimana ekomnomi penduduk Desa Mantar senjak Desa Mantar dijadikan 

desa wisata? 

N Sejauh ini ekonomi masyarakat Desa Mantar saat ini akan mulai meningkat 

karena infestor mulai membuka usaha penginapan untuk memperkerjakan 

masyrakat setempat hal inilah yang harus tetap ditingkatkan untuk dapat 

mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pariwisata Desa Mantar. 

P  Apakah pemerintah daerah sudah melakukan kerja sama untuk 



 

 

menengembangkan pariwisata di Desa Mantar? 

N Saya jelaskan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat khusus Dinas 

Kebudayaan dan parawisata ini kami melakukan tindakan yaitu bekerja sama 

dengan pihak swasta dalam membangun Parawisata di Desa Mantar.Seperti PT. 

AMNT, PT. Indotan. Pihak tersebut sangat mendukung untuk Pengembangan 

Parawisata di Desa Mantar.Hal ini dilakukan untuk meningkatkan ekonomi 

daerah dan masyarakat sekitar desa Mantar. 

P Apakah sudah ada program pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Untuk 

mengembangkan event paralayang di Desa Mantar? 

N Untuk program pengembangan event paralayang, pemerintah daerah sudah 

bekerja sama dengan pihak swasta untuk setiap tahunya megadakan berbagai 

event tentang Desa Mantar terutama event paralayang tersebut karena hal 

tersebut sudah menjadi sasaran utama kami untuk meningkatkan pariwisata di 

Desa Mantar. 

P Mungkin itu saja yang saya tanyakan bu mengenai judul skripsi tentan 

efektivitas promosi wisata mwlalui event paralayang Desa Mantar dalam 

menarik kunjungan wisatawan ke kabupaten Sumbawa Barat. Sekian 

Wassalammualaikum wa.wab. 

N Waalaikumsalam war.wab 

 

3. Manuskrip wawancara pemeliti dangan Kepala desa Mantar Kecamatan Poto 

Tano Kabupaten Sumbawa Barat. 

Nama              : Jamaluddin, SE 

Jabatan           : Kepala Desa Mantar 

Hari, tanggal  : Senin, 15 Februari 2019 

Pukul              : 10:45 WITA 

Tempat           : Kantor Desa Mantar Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa  

Barat. 

P Assalamualaikum war.wab 

Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiayah Mataram ingin melakukan 

penelitian untuk menyelsaikan tugas skripsi mengenai Parawisata Desa Mantar 

ini. 

JN Waalaikumsalam war. Wab 

Jadi apa yang ingin saudara teliti tentang parawisata Desa Mantar 

P Yang ingin saya teliti meggenai judul skripsi saya tentang Efektivitas promosi 

wisata melalui event paralayang Desa Mantar dalam menarik kunjungan 

wisatawan ke Kabupaten Sumbawa Barat. Apakah pariwisata Desa Mantar ini 

sudah efektif atau belum? 



 

 

JN Saat ini parawisata Desa Mantar masih belum begitu efektif karena kita lihat 

akses menuju ke sini masih belum memadai karena itu kami dari pihak Desa 

ini terus untuk memintah pemeritah daerah kabupaten sumbawa barat untuk 

melanjutkan pembangunan infrastruktur menuju Desa Mantar ini. 

P Bagaimana kunjungan wisatawan yang datang ke Desa Mantar saat ini? 

JN Wisatwan yang datang ke Desa Mantar ini mulai meningkat karena dilihat dari 

hari ke hari ada saja yang berwisata walupun jalannya masih kurang  bagus. 

Hal tersebut adalah bagian promosi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan 

dan Parawisata Kabupaten Sumbawa Barat. Mulai dari mempromosikan 

melalui kegiatan yang diadakan sampai mempromosikan melaui berbagai 

media sosial supaya dapat memperluas promosi dan meningkatkan jumlah 

kunjungan untuk datang ke Kabupaten Sumbawa Barat khususnya Desa 

Mantar. 

P Bagaimana tindakan pemerintah daerah untuk mengembangkan parawisata di 

Desa Mantar ini? 

JN Kalau dalam  pengelolaan Parawisata Desa Mantar kedepan dalam Hal ini 

Pemerintah Daerah selalu melibatkan Masyarakat setempat dalam mengadakan 

Event di Desa Mantar. Hal tersebut sebagai salah bentuk perhatian Pemerintah 

Kabupaten Sumbawa Barat khususnya Dinas Kebudayaan dan Parawisata 

untuk mengembangkan Parawisata di Desa Mantar, yang walaupun 

infrastruktur masih kurang baik. Di Tahun ini Pemerintah Daearah akan 

melanjutkan pronyek pembagunan infrastruktur menuju puncak Manatar ini. 

Karena Infrastrutur ini sangat penting untuk meningkatkan wisatawan yang 

berkunjung ke Desa Mantar. 

P Apa saja potensi wisata yang ada Desa Mantar ini? 

JN Potensi yang dapat dinikamati oleh para wisatawan atau pengunjung di Desa 

Mantar ini keindahan alam Desa Mantar yang dapat kita lihat berbagi pulau 

dilautan NTB ini termasik pulau Lombok sendiri dan juga dapat menikmati 

suasana pedesaan Desa Mantar dan juga ada istiadat yang ada di Desa Mantar 

ini dan ini menjadi nilai jualnya pariwisata Desa Mantar. 

P Apa yang menjadi faktor penghambat pengembangan pariwisata Desa Mantar? 

JN Seperti yang saya katakana tadi itu infrastrukturnya masih ada sebagian yang 

belum diperbaiki dan ini menjadi keluhan wisawan yang berkunjung ke Desa 

Mantar pemerintah daerah mengatakan tahun ini akan melanjutkan 

pembangunan infrastruktur menuju Desa Mantar. 

P Tindakan seperti apa saja yang dilakukan pemerintah dalam mempromosikan 

wisata Desa Mantar? 



 

 

JN Jadi dalam hal ini tindakan yang sudah dilakukan saat ini bekerja sama dengan 

PT. ANMT dalam memajukan Parawisata Desa Mantar ini.Selain tindakan 

kerja sama yang kami lakukan juga melakukan promosi. Karena promosi 

sudah menajdi tujuan utama kami untuk memperkenalkan Desa Mantar, 

janagan sampai kita hanya melakukan kerja sama tapi tidak melakukan 

promosi, tentunya wisatawan tidak akan perna tahu tentang keindahan di Desa 

Mantar ini. Dari segi keamanan juga kami jamin bagi wisatawan yang datang 

berkunjung. 

 

4. Manuskrip wawancara peneliti dengan Ketua POKDARWIS Desa Matar 

Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. 

Nama               : Arsyad 

Jabatan            : Ketua PODARWIS Desa Mantar 

Hari, tamggal  : Kamis 14 Februari 2019 

Pukul               : 11:00 WITA 

Tempat            : Desa Mantar 

 

P Aassalamualaikum war.wab 

Saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram ingin melakukan penelitian 

tentang pengembangan pariwisata di Desa Mantar. 

A Waalaikumsalam war.wab 

Apa yang ingin ditanyakan mengenai pariwisata di Desa Mantar 

P Seperti apa tindakan POKDARWIS dalam untuk mengembnagkan pariwisata 

di Desa Mantar? 

A Tindakan yang sudah kami lakuakan untuk mengembangkan pariwisata Desa 

Mantar membnagun area sfot foto, dan juga bekerjama untuk dan juga bekerja 

sama dengan pemeritah untuk mengadakan suatu kegiatan di Desa Mantar. 

P Bagaimana penerimaan masyarakat setempat terhadap peran POKDARWIS 

dalam mengembangkan potensi wisata di Desa Mantar? 

A Masyarakat juga senang ketika pariwisata Desa Mantar dapat kelola oleh 

pemuda Desa Mantar tersebut sehingga pariwisata di Desa Mantar dapat terjaga 

dangan baik.  

P Apakah wisatawan yang datang ke Desa Mantar ini sudah mulai meningkat? 

A Kalau saya lihat ketertairkan  wisatawan yang berkunjung ke  Desa Mantar saat 

ini sudah mulai tertarik setelah pemerintah mengadakan berbagai kegiatan dan 

membagun sarana dan perasarananya. Parawisata di Desa Mantar ini 

akanberkembang bila sarana dan prasarana sudah ada, karena itu salah satu 

kebutuhan paling utama bagi wisatawan yang mengunjungi daerah wisata. 

Wisata Desa Mantar ini sudah membangun sarana dan perasarana tersebut dan 

dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pengunjung yang datang ke Desa Mantar 



 

 

P Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata 

Desa Mantar? 

A Yang menjadi penghambat pengembangan pariwisata Desa Mantar ini adalah 

jalan yang masih kurang bagus dan juga dana dari pemerintah masih kurang 

dalam membangun falitas yang belum tersedia. 

P Apa tindakan POKDARWIS ke depan untuk pariwisata Desa Mantar? 

A Tindakan yang kami kedepan bagaimana kita untuk meningkatkan wisatawan 

berkunjung ke Desa Mantar dan membangun falitas yang belum tersedia unutk 

melayani wisatawan yang berkunjung ke Desa Mantar. 

P Apakah ada upaya pemerintah desa dan daerah dalam meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia (SDM) POKDARWIS? 

A Untuk meningkatkan kualitas SDM POKDARWIS, pemerintah desa 

melakukan berbagai upaya yakni melakukan sosialisasi sadar wisata 

berkelanjutan, serta pelatihan kewirausahaan. 

P Mungkin itu saja yang saya tanyakan tentang pariwisata di Desa Mantar, 

terimakasi untuk waktunya Wassalamualaikum war.wab 

A Waalaikumsallam war.wab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Setelah wawancara dengan Kepala bidang pemasaran Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat 

Bapak Ahmad Hidayat, S. STP 

 

Wawancara dengan Kasi bidang pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Sumbawa Barat 

Ibu Noviati, S. AP 



 

 

 

Setelah wawancara dengan Kepala Desa Mantar Kecamatan Poto tano Kabupaten 

Sumbawa Barat 

Bapak Jamaluddin, SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Olahraga Paralayang Desa Mantar Kecamatan Poto Tano Kabupaten 

Sumbawa Barat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Pemukiman Penduduk Desa Mantar Kecamatan Poto Tano Kabupaten 

Sumbawa Barat 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


