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ABSTRAK 

Globalisasi mendorong negara untuk mengembangkan industri pariwisata, namun 

dalam prakteknya perkembangan industri pariwisata membuat masyarakat lokal 

berubah dari masyarakat tradisional menjadi modern. Hal inilah yang kemudian 

mendorong peneliti untuk mengkaji mengenai bagaimana globalisasi melalui 

perkembangan industri pariwisata mengubah budaya masyarakat Wetu Telu di 

Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara dari tradisional menjadi 

modern dan untuk menjelaskan perubahan tersebut peneliti membangun kerangka 

berfikir yang didalamnya terdapat beberapa konsep, seperti: migrasi, difusi, dan 

neoliberal globalisasi. Hasil penelitian lapangan dan studi literature menemukan 

bahwa pariwisata mengubah budaya masyarakat Wetu Telu menjadi modern 

dengan cara menempatkan masyarakat Wetu Telu berhadapan langsung dengan 

pasar global. Hal inilah yang kemudian mendorong masyarakat Wetu Telu untuk 

memenuhi tuntutan wisatawan mancanegara. Banyaknya tuntutan yang dibebankan 

oleh masyarakat Wetu Telu membuat terjadinya interaksi langsung dan tidak 

langsung. Selama proses interaksi tersebut terjadi akulturasi budaya, yang membuat 

masyarakat Wetu Telu lebih banyak mengadopsi budaya wisatawan yang pada 

akhirnya mengubah budaya masyarakat Wetu Telu. Hal ini bisa dilihat dalam 

beberapa aspek, seperti industrialisasi, urbanisasi, keberagaman, pendidikan, 

kesadaran teknologi, dan partisipasi politik. Perubahan ini yang kemudian membuat 

pemerintah melakukan revitalisasi budaya, seperti pemberian kompensasi, 

membangun industri kreatif, geopark Rinjani, dan mencari destinasi wisata budaya 

baru. Revitalisasi budaya ini dilakukan untuk menghindari ketimpangan obyek 

wisata di destinasi wisata, menjaga pertumbuhan perekonomian masyarakat lokal, 

meningkatkan pertumbuhan kunjungan wisatawan, dan sebagai langkah untuk 

bersaing dengan Kabupaten lainnya di pulau Lombok. 
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