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Abstract 

 
  Bangko-Bangko Nature Park is one of the conservation areas designated by 

the Minister of Forestry Decree Number: 664 / Kpts-II / 1992 dated July 1, 1992 
covering ± 2,169 Ha located in Batu Putih Village, Sekotong District, West Lombok 
Regency. TWA Bangko-Bangko is inseparable from the problems of occupation and 
encroachment carried out by the community since 1998, over time the number of 
settlers living in the area amounted to 320 patriarch with an area of 368 Ha scattered 
in Tanjung Kabelet, Pandanan Beach, Pemalikan Alit and Pemalikan Agung. This 
study aims to determine the variety of people's livelihoods in Bangko-Bangko Nature 
Park, to find out the level of community income from various livelihoods, and to know 
the economic problems faced by the community in Bangko-Bangko Nature Park. 
Data collection was carried out by field observation and direct interviews with 
respondents and then analyzed descriptively. The results showed that there were 4 
kinds of livelihoods in the Bangko-Bangko Nature Park, farmers with 33 respondents, 
guides 5 people, fishermen 2 people and entrepreneurs 1 person. The average 
income of the community from various livelihoods in the Bangka-Bangko Nature Park 
is farmers of Rp. 5,667,961 / year / person, fishermen of Rp. 14,730,000 / year / 
person, guides of Rp. 40,320,000 / year / person and entrepreneur for Rp. 
38.813.333 / year / person. The problems that can hamper economic activities in the 
Bangko-Bangko Nature Park include weather and climate conditions, availability of 
clean water, availability of electricity, availability of access to communication, 
feasibility of road infrastructure, education levels and health facilities. 

 Keywords : Nature Park, Community, Livelihoods, Income. 
 

Abstrak 
 
  Taman Wisata Alam Bangko-Bangko merupakan salah satu kawasan 
konservasi yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 
664/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juli 1992 seluas ± 2.169 Ha yang terletak di Desa Batu 
Putih Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. TWA Bangko-Bangko tidak 
terlepas dari permasalahan pendudukan dan perambahan yang dilakukan 
masyarakat sejak tahun 1998, seiring berjalannya waktu jumlah pemukim yang 
bermukim didalam kawasan berjumlah  320 KK dengan luas  368 Ha yang tersebar 
di Tanjung Kabelet, Pantai Pandanan, Pemalikan Alit dan Pemalikan Agung. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ragam mata pencaharian masyarakat di 
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TWA Bangko-Bangko, mengetahui tingkat pendapatan masyarakat dari beragam 
mata pencaharian, dan mengetahui masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat di 
TWA Bangko-Bangko. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi 
dilapangan dan wawancara langsung pada responden dan kemudian dianalisa 
secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 ragam mata 
pencaharian masyarakat di dalam kawasan TWA Bangko-Bangko yaitu petani 
dengan jumlah responden 33 orang, guide 5 orang, nelayan 2 orang dan wirausaha 
1 orang. Pendapatan rata-rata masyarakat dari ragam mata pencaharian didalam 
kawasan TWA Bangko-Bangko adalah petani sebesar Rp.5.667.961/tahun/orang, 
nelayan sebesar Rp.14.730.000/tahun/orang, guide sebesar Rp. 
40.320.000/tahun/orang dan wirausaha sebesar Rp. 38.813.333/tahun/orang. 
Adapun permasalahan yang dapat menghambat kegiatan ekonomi di dalam 
kawasan TWA Bangko-Bangko antara lain adalah kondisi cuaca dan iklim, 
ketersedian air bersih, ketersediaan aliran listrik, ketersediaan akses komunikasi, 
kelayakan infrastruktur jalan, tingkat pendidikan dan fasilitas kesehatan. 
Kata kunci : TWA, Masyarakat, Mata Pencarian, Pendapatan. 

Pendahuluan 
 

 Taman Wisata Alam (TWA) merupakan bagian dari Kawasan Pelestarian 
Alam (KPA) yang utamanya dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam, 
rekreasi penelitian dan pendidikan. Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam 
dilakukan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, 
pengawasan, dan pengendalian 
 Taman Wisata Alam Bangko-Bangko merupakan salah satu kawasan 
konservasi yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 
664/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juli 1992 seluas ± 2.169 Ha yang terletak di Desa Batu 
Putih Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Menurut BKSDA NTB (2008), 
TWA Bangko-Bangko tidak terlepas dari permasalahan pendudukan dan 
perambahan yang dilakukan masyarakat sejak tahun 1998, seiring berjalannya 
waktu jumlah pemukim yang bermukim didalam kawasan berjumlah 320 KK dengan 
luas  368 Ha yang tersebar di Tanjung Kabelet, Pantai Pandanan, Pemalikan Alit 
dan Pemalikan Agung. Berdasarkan survey pada bulan Juli 2008, perambahan 
kawasan oleh masyarakat semakin berkembang dari jumlah luasan area yang 
dirambah menjadi  450 hektar. Pada tahun 2014 dilakukan kegiatan Operasi Intelijen 
oleh BKSDA NTB untuk memperbaharui data informasi penduduk dan telah 
diketahui jumlah penduduk di TWA Bangko-Bangko berjumlah 435 KK dengan luas 
lahan perambahan semakin luas 490 Ha yang tersebar di Tanjung Kabelet, Pantai 
Pandanan, Pemalikan Alit, Pemalikan Agung dan dengan tambahan lokasi sebaran 
di Teluk Bangko-Bangko (BKSDA NTB, 2014). 
 Masyarakat didalam kawasan TWA mengalami masalah dengan tidak 
mendapatkan identitas seperti Warga Negara Indonesia, hal ini tentu membuat 
kesulitan masyarakat saat mengurus kegiatan sosial, yang berhubungan dengan hak 
memilih, hak pendidikan, dan mendapatkan pelayanan kesehatan seperti warga 
Negara yang lain pada umumnya. (Markum dan Setiawan, 2017) 
 Data kondisi masyarakat didalam kawasan TWA dan profil ekonomi 
khususnya sumber dan pendapatan masyarakat masih tergolong minim sehingga 
penelitian ini penting untuk dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui : (1) Mengetahui ragam mata pencaharian masyarakat di TWA Bangko-
Bangko, (2) Mengetahui tingkat pendapatan masyarakat dari beragam mata 
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pencaharian, (3) Mengetahui masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat di TWA 
Bangko-Bangko 
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Metode 
 

 Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2017 hingga Januari 2018 
berlokasi di Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. 
  
Metode pengumpulan data 

Penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur dengan panduan 
kuesioner. Wawancara terstuktur adalah wawancara yang dilakukan sebagai teknik 
pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa 
yang akan diperoleh (Sugiyono. 2013). 
Jumlah responden ditetapkan menggunakan kaidah slovin dengan formula sebagai 
berikut: 
 

𝒏𝒏 =
𝑵𝑵

(𝑵𝑵 × 𝒆𝒆²) + 𝟏𝟏
 

 
 
Keteranagan :  
𝒏𝒏    :      Jumlah sampel 
𝑵𝑵    :      Jumlah populasi 
𝒆𝒆     :      Batas toleransi kesalahan (error tolerance) 
 
Analisis Data 
Data yang dikumpulkan dianalisis dengan analisis sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui ragam jenis mata pencaharian terkait dengan pendapatan 

masyarakat yang bermukim di TWA Bangko-Bangko dapat dianalisis dengan 
menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah bagian dari statistika 
yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 
menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi 
Sugiyono (2014). 

2. Untuk menghitung pendapatan masyarakat dari kegiatan didalam TWA Bangko-
Bangko, rumus yang digunakan adalah : 

a. Pendapatan  
Untuk menghitung pendapatan masyarakat dari kegiatan didalam TWA Bangko-
Bangko dapat dianalisis dengan rumus 

 
I = TR - TC 

Keterangan : 
I :income (pendapatan) dari hasil kegiatan dalam kawasan (Rp/Perbulan) 

TR :Total Revenue (pengeluaran) dari hasil kegiatan dalam kawasan 
(Rp/Perbulan) 

TC  : Total Cost (Total Biaya) (Rp/Perbulan) 
 
Jadi pendapatan total masyarakat merupakan pendapatan dari kegiatan ekonomi 
utama dan dari kegiatan ekonomi sampingan, sehingga didapatkan rumus 
 
 

It = I1 + I2 
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Keterangan : 
It :Pendapatan Total Masyarakat (Rp/Perbulan) 
I1 :Pendapatan dari hasil kegiatan utama dalam kawasan    (Rp/Perbulan) 
I2 :Pendapatan dari hasil kegiatan sampingan dalam kawasan (Rp/Perbulan) 
 

Hasil dan Pembahasan 
 
Mata Pencaharian Responden 

Mata pencaharian merupakan faktor utama besar tidaknya pendapatan yang 
diperoleh responden dalam kurun waktu tertentu. Semakin menjanjikan mata 
pencaharian atau pekerjaan maka pendapatan yang diperoleh responden akan 
semakin besar. Adapun mata pencaharian responden dapat dilihat pada Tabel 4.1 
berikut. 
Tabel 4.1 Mata Pencaharian Utama Responden 

No Mata Pencaharia Utama Frekuensi 
(Orang) 

Presentase 
(%) 

1 Petani 33 80.49 
2 Guide 5 12.20 
3 Nelayan 2 4.88 
4 Wirausaha 1 2.44 

Jumlah 41 100 
 

Tabel 4.2 Mata Pencaharian Sampingan Responden 

No Mata Pencaharian 
Sampingan 

Frekuensi 
(Orang) 

Presentase 
(%) 

1 Tidak Ada 26 63.41 
2 Peternak 10 24.39 
3 Ojek 1 2.44 
4 Dagang 2 4.88 
5 Buruh Tani 2 4.88 

Jumlah 41 100 
 Sumber data : data primer diolah tahun 2018 
 

Dapat dilihat pada Tabel 4.1 bahwa seluruh responden memiliki 4 mata 
pencaharian utama yang berbeda-beda dan petani merupakan mata pencaharian 
terbanyak, yaitu sebanyak 33 orang dengan persentase 80.49%, untuk mata 
pencaharian guide atau pemandu wisata sebanyak 5 orang denagn persentase 
12.20%, untuk mata pencaharian nelayan sebanyak 2 orang dengan persentase 
4.88%, untuk mata pencaharian wirausaha sebanyak 1 orang dengan persaentase 
2.44%. Selain mata pencaharian utama, sebanyak 15 orang responden memiliki 
mata pencaharian sampingan dan 26 orang responden tidak memiliki mata 
pencaharian sampingan. Dari Tabel diatas dapat diketahui bahawa petani 
merupakan mata pencaharian mayoritas didalam kawasan TWA Bangko-Bangko. 
Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat tidak memiliki pengetahuan akan 
pekerjaan lainnya. Selain itu, mata pencaharian sebagai petani juga sudah 
diwariskan turun temurun oleh keluarga responden yang berprofesi sebagai petani, 
jadi bisa dikatakan petani merupakan sumber pendapatan pokok masyarakat. Dari 
33 orang responden petani mayoritas yang tidak memiliki mata pencaharian 
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sampingan dan hanya bergantung pada hasil pertanian yaitu sebanyak 21 orang 
sedangkan 12 orang responden lainnya memiliki pendapatan sampingan 
Pendapatan responden 
Pendapatan Petani  

Pendapatan total petani merupakan selisih anatara nilai produksi petani 
dengan nilai total biaya. Adapun total pendapatan responden dari bertani dapat 
dilihat pada table 4.12 berikut : 
Tabel 4.12 Pendapatan Responden Dari Bertani 

No Jenis Biaya  Rp/Tahun/Orang 

1 Pendapatan  11.675.976 

2 Pengeluaran  
                                                              

6.008.369  

Jumlah   5.667.961                                            
Sumber data : data primer diolah tahun 2018 

Tabel 4.12 diatas merupakan hasil dari keseluruhan pendapatan responden 
yang melakukan interaksi didalam kawasan TWA Bangko-Bangko dalam jangka 
waktu satu tahun. Pendapatan responden petani adalah sebesar Rp 
11.675.9760/Tahun/Orang dan jumlah pengeluaran sebesar Rp 6.008.369 
/Tahun/Orang. Pendapatan tersebut didapatkan dari pengurangan total biaya dan 
total keuntungan  responden yang berprofesi sebagai petani didalam kawasan TWA 
Bangko-Bangko adalah sebesar Rp 5.667.961/Tahun/Orang. 
Pendapat Guide/Pemandu Wisata 

Jumlah pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah 
pendapatan responden yang didapatkan dari hasil memandu wisatawan. Jumlah 
pendapatan responden yang menjadi guide/pemandu wisata adalah sebesar  Rp 
40.320.000/tahun/orang dengan rata-rata harga sewa pemandu selama 1 hari 
sebesar Rp 168.000/hari/orang dan kegiatan memandu dalam 1 bulan rata-rata 
disewa selama 20 hari, sehingga 1 bulan pemandu memiliki pendapatan sebesar Rp 
3.360.000/bulan/orang. Dalam melakukan kegiatan memandu, responden sama 
sekali tidak mengeluarkan biaya sedikitpun, hal ini dikarenakan semua biaya guide 
ditanggung oleh pengguna jasa selama responden masih menjadi pemandu 
wisata/guide wisatawan tersebut. Jadi pendapatan yang didapatkan oleh 
guide/pemandu wisata adalah pendapatan bersih. 
Pendapatan Nelayan  

Pendapatan total nelayan merupakan selisih anatara nilai produksi nelayan 
dengan nilai total biaya. Adapun pendapatan responden nelayan selama satu tahun 
yang belum dikurangi dengan jumlah biaya lainya adalah Rp 
39.744.000/Tahun/Orang. Pendapatan total dari nelayan dapat dilihat pada Tabel 
4.14 sebagai berikut : 
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Tabel 4.5 Pendapatan Total Responden Nelayan 
No Jenis Biaya Rp/Tahun/Orang 

1 Pendapatan 39.744.000 

2 Pengeluaran 25.014.000 

Jumlah                            14.730.000  

Sumber data : data primer diolah tahun 2018 

Tabel 4.5 diatas merupakan hasil dari keseluruhan pendapatan responden 
yang melakukan interaksi didalam kawasan TWA Bangko-Bangko dalam jangka 
waktu satu tahun. Jumlah pendapatan responden nelayan adalah sebesar Rp 
19.872.000/Tahun/Orang dan jumlah pengeluaran responden nelayan sebesar Rp 
15.510.000/Tahun/Orang.  Pendapatan tersebut didapatkan dari pengurangan total 
biaya dan total keuntungan  responden yang berprofesi sebagai nelayan didalam 
kawasan TWA Bangko-Bangko adalah sebesar Rp 4.362.000 /Tahun/Orang. 
Pendapatan Wirausaha (Home Stay) 

Jumlah pendapatan wirausaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
jumlah pendapatan responden yang didapatkan dari membuka home stay yang ada 
didalam kawasan TWA Bangko-Bangko. Menurut Suyono (2009) Home stay adalah 
sebuah rumah tinggal yang berada di dekat kawasan wisata yang berfungsi untuk 
penginapan sementara melihat wisatawan dari dekat kehidupan sehari-hari 
masyarakat, melihat pemandangan, dan bahkan menjalani kehidupan seperti 
penduduk lokal.  

Pendapatan total wirausaha atau penyewaan home stay merupakan selisih 
antara pendapatan dengan nilai total biaya. Adapun total pendapatan responden dari 
bertani dapat dilihat pada tabel 4.18 berikut : 

Tabel 4.6 Pendapatan Total Wirausaha (Home Stay) 
No Jenis Biaya Rp/Tahun/Orang 

1 Pendapatan               96.000.000 
2 Pengeluaran 57.186.667 

Jumlah          38.813.333  
Sumber data : data primer diolah tahun 2018 

Tabel 4.18 diatas merupakan hasil dari keseluruhan pendapatan responden 
yang melakukan kegiatan wirausaha atau penyewaan home stay di dalam kawasan 
TWA Bangko-Bangko dalam jangka waktu satu tahun. Jumlah pendapatan 
responden adalah sebesar Rp 96.000.000/tahun/orang dan jumlah pengeluaran 
responden sebesar Rp 57.186.667/tahun/orang.  Pendapatan tersebut didapatkan 
dari pengurangan total biaya dan total keuntungan  responden yang berprofesi 
sebagai wirausaha di dalam kawasan TWA Bangko-Bangko adalah sebesar Rp 
38.813.333/tahun/orang. 
Permasalahan Ekonomi Masyarakat 

Berdasarkan hasil penelitian menujukan bahwa terdapat beberapa 
permasalahan ekonomi yang dialami oleh masyarakat,  antara lain; kondisi cuaca 
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dan iklim, ketersediaan sumber air bersih, keberadaan  aliran listrik dan sinyal 
telekomunikasi, dan serta akses jalan yang yang buruk. Adapun beberapa 
permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :  
1. Kondisi Cuaca dan Iklim 

Berdasarkan data hasil wawancara menunjukkan bahwa pada musim 
kemarau kawasan TWA Bangko-bangko memiliki suhu yang yang sangat panas, 
kondisi ini juga didukung oleh letak kawasan yang cendrung dekat dengan pantai. 
Berdasarkan kondisi cuaca dan iklim ini mengakibatkan para petani tidak bisa 
menanam jenis tanaman apapun dilahan pertanian yang berada dalam kawasan 
TWA Bangko-Bangko. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada pendapatan petani 
didalam kawasan dikarenakan hasil produksi pada lahan pertanian tidak produktif 
seperti pada saat musim penghujan. 
2. Ketersediaan Air Bersih 

Berdasarkan hasil penelitian ketersediaan air bersih/tawar didalam kawasan 
TWA Bangko-Bangko ini sangat terbatas. Hal ini dipengaruhi oleh letak kawasan 
yang cenderung dekat dengan pantai. Kekurangan air bersih ini cukup membuat 
masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, jika masyarakat 
telah sulit mendapatkan air bersih maka solusi dari masyarakat adalah dengan 
membeli air untuk mencukupi kebutuhan air sehari hari.   
3. Ketersediaan Aliran Listrik 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa didalam kawasan TWA Bangko-Bangko 
belum adanya aliran listrik. Aliran listrik ini sangat dibutuhkan dalam  meningkatkan 
taraf hidup masyarakat dan hal ini berpengaruh kepada pengembangan 
usaha/kegiatan masyarakat. Listrik didalam kawasan hanya dapat dirasakan oleh 
masyarakat tertentu yang memiliki pembangkit listrik berupa mesin atau berupa 
panel surya. 
4. Ketersediaan Akses Komunikasi 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa didalam kawasan TWA 
Bangko-Bangko belum memiliki jaringan seluler. Hal ini berpengaruh kepada tingkat 
penerimaan informasi masyarakat yang berimbas pada tingkat pengetahuan 
masyarakat akan percepatan pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah.  
5. Kelayakan Infrastuktur Jalan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa infrastuktur jalan didalam 
kawasan TWA Bangko-Bangko dapat dikategorikan tidak layak. Fakta tersebut dapat 
dilihat dari akses jalan yang hanya berupa jalan tanah dan berbatu. Hal ini Kemudian 
yang mempengaruhi pergerakan atau mobilitas masyarakat baik dalam pergerakan 
sehari-hari maupun dalam usaha perkembangan ekonomi masyarakat. 
6. Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 
responden didalam TWA Bangko-Bangko tergolong rendah. Pendidikan sangatlah 
penting karena jika rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh responden 
berpengaruh terhadap tingkat kemampuan dan pola pikir yang mereka miliki dalam 
usaha mendapatkan penghasilan, mengingat didalam kawasan TWA Bangko-
Bangko hanya terdapat satu sekolah tingkat dasar dari 5 desa yang ada didalam 
kawasan. Sekolah tersebut berlokasi di pemalikan agung dan jarak dari desa satu ke 
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desa yang lain cukup jauh dan cukup susah untuk dilintasi. Hal ini tentu menjadi 
kendala bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik. 
7. Fasilitas Kesehatan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa didalam kawasan TWA 
Bangko-Bangko tidak ada satupun sarana kesehatan seperti didaerah lain. Tentu hal 
ini membuat masyarakat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan 
baik. Dari hasil wawancara mendalam dengan masyarakat bahwa jika masyarakat 
ada yang kurang sehat maka akan dihantarkan keluar kawasan untuk mendapatkan 
pelayanan kesehatan di desa lain. Hal ini menjadi kendala bagi masyarakat untuk 
melakukan kegiatan ekonomi dikarenakan masyarakat kesulitan untuk berobat jika 
terjadi cedera atau hal lainya yang dapat menghambat kegiatan ekonomi mereka.   

 
 

Kesimpulan 
Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian serta bertitik tolak pada hasil 
penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat 4 ragam mata pencaharian 

masyarakat di dalam kawasan TWA Bangko-Bangko, yang terbanyak adalah 
petani dengan jumlah responden 33 orang, guide 5 orang, nelayan 2 orang dan 
1 orang wirausaha 

2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tingkat pendapatan rata-rata masyarakat 
dari ragam mata pencaharian didalam kawasan TWA Bangko-Bangko adalah 
petani sebesar Rp.5.667.961/tahun/orang, nelayan sebesar 
Rp.14.730.000/tahun/orang, guide sebesar Rp. 40.320.000/tahun/orang dan 
wirausaha sebesar Rp. 38.813.333 /tahun/orang. 

3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mengalami 
permasalahan yang dapat menghambat kegiatan ekonomi antara lain adalah 
kondisi cuaca dan iklim, ketersedian air bersih, ketersediaan aliran listrik, 
ketersediaan akses komunikasi, kelayakan infrastruktur jalan, tingkat 
pendidikan dan fasilitas kesehatan. 
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