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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui dampak yang terjadi pada 

masyarakat dalam aspek sosial setelah adanya Obyek Wisata Alam Sesaot, dan (2) untuk 

mengetahui dampak yang terjadi pada masyarakat dalam aspek ekonomi setelah adanya 

Obyek Wisata Alam Sesaot.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di 

kawasan hutan Sesaot Dusun Sesaot Timur, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten 

Lombok Barat secara Purposive Sampling. Unit analisis yang digunakan adalah pelaku 

usaha di sekitar obyek wisata alam Sesaot. Penentuan responden dan informan dilakukan 

dengan cara Purposive Sampling, yaitu dengan memilih sejumlah unit usaha dan informan 

kunci yang dianggap terkena dampak dan memahami tentang pengelolaan obyek wisata 

alam Sesaot. Jumlah responden pelaku usaha ditetapkan sebanyak 24 orang dan informan 

kunci 3 orang. Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data 

yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan yaitu 

analisis deskriptif dan perhitungan pendapatan.  

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) Pengembangan obyek wisata 

alam Sesaot pada kawasan hutan lindung Sesaot, telah memberikan dampak terhadap 

perubahan kondisi sosial masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha di dalam dan di sekitar 

obyek wisata. Dampak langsung keberadaan obyek wisata alam Sesaot terhadap perilaku 

masyarakat dalam menjaga hutan adalah hilangnya kebiasaan masyarakat mengambil kayu 

bakar dan pasir di sungai dan munculnya kegiatan baru berupa gotong royong dalam 

menjaga kebersihan dan fasilitas obyek wisata alam Sesaot. Sedangkan dari aspek 

kelembagaan, dampak yang terjadi adalah terbentuknya lembaga baru berupa kelompok 

kerja (Pokja) masyarakat untuk mengelola wisata alam serta meningkatnya fungsi dan 

peran lembaga-lembaga masyarakat yang sudah ada, khususnya BUMDes dan 

POKDARWIS dalam pengelolaan wisata alam dan kawasan hutan Sesaot. (2) 
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Pengembangan obyek wisata alam Sesaot pada kawasan hutan lindung Sesaot, juga telah 

memberikan dampak langsung terhadap perubahan kondisi ekonomi masyarakat pelaku 

usaha di dalam dan di sekitar obyek wisata, yaitu: (a) Aspek ragam pekerjaan  masyarakat 

semakin beragam  meskipun  terdapat beberapa pekerjaan yang hilang. Jenis pekerjaan 

yang muncul yaitu jasa pemandu wisata (guide), jasa penyewaan ban renang, penjaga loket, 

tukang parkir dan petugas kebersihan serta jenis pekerjaan yang hilang yaitu penjual kayu 

bakar dan penjual pasir. (b) Aspek penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan yaitu 

sebanyak 22 orang menjadi 72 orang. (c) Aspek pendapatan masyarakat pelaku usaha 

mengalami peningkatan. Rata-rata pendapatan total pelaku usaha dari pekerjaan pokok unit 

usaha dan pekerjaan sampingan lain yang digeluti setelah adanya obyek wisata alam  

meningkat yaitu dari Rp 17.325.719 menjadi Rp 28.875.054 atau naik sebesar Rp 

11.549.335 (66,7%). 

 

Kata Kunci : Pengembangan Kawasan Hutan, Perilaku Menjaga Hutan, 

Kelembagaan Kawasan Hutan, Ragam Pekerjaan, Penyerapan 

Tenaga Kerja, Pendapatan  
 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is: (1) to know the impact that occurs in the community 

in social aspect after the Natural attractions of Sesaot, and (2) to find out the impact that 

occurs in the community in economic aspects after the existence of the Natural attractions 

of Sesaot. 

This research uses descriptive method. This research was carried out in the forest 

area of East Village Sesaot, the village of Sesaot, Narmada Subdistrict, West Lombok 

Regency in Purposive Sampling. The unit of analysis that is used is the perpetrator's efforts 

around natural objects of Sesaot. Determination of the respondent and informant is done by 

means of Purposive Sampling, that is by choosing a number of business units and key 

informants considered affected and understand about managing natural tourism objects of 

Sesaot. The number of respondents businessmen assigned as many as 24 persons and key 

informant 3 persons. The type of data used, namely quantitative and qualitative data. The 

data source is used, the primary data and secondary data. The data analysis used the 

descriptive analysis and the calculation of income.  

Based on the results of the research it was concluded that: (1) the development of 

nature tourism in the protected forest area of Sesaot, have given effect to change the social 

condition of the community, especially for businessmen in and around tourist attractions. A 

direct impact of the existence of the natural attractions of the Sesaot against the behavior of 

the community in maintaining the forest is the loss of the community's habit of taking 

firewood and sand on the river and the emergence of new activities in the form of mutual in 

maintaining the cleanliness of the facilities and natural attractions of Sesaot. While the 

institutional aspect, the impacts that occurred was the formation of a new institution in the 

form of working groups (Pokja), communities to manage the natural attractions with 

increasing function and the role of the community institutions that already exist, in 
particularly BUMDes and POKDARWIS in the management of nature and the forest of 

Sesaot. (2) the development of nature tourism in the protected forest area of Sesaot, has 
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also provided a direct impact on changes in the economic conditions of the community 

businessmen in and around tourism, is (a) aspects of the increasingly diverse range of jobs 

even though there are some jobs that are lost. The types of jobs that appear, namely the 

services of a tour guide (the guide), rentals swimming ban, keep counters, parking, and the 

janitor with the types of jobs that are lost i.e firewood sellers and sellers of sand. (b) aspects 

of absorption of labor experience increased i.e. as many as 22 persons becomed into 72 

persons. (c) aspects of people's income Trade has increased. The average total income of 

businessmen from the job of principal business units and other sideline work was involved 

after the existence of the natural tourism objects increased that is from Rp 17.325.719  to 

Rp 28.875.054 or rise of Rp 11.549.335 (66.7%). 

Keywords:   Forest Area Development, Forest Keeping Behavior, Forest Area Institution, 

Job Variety, Manpower Absorption, Income 
 
 

I    PENDAHULUAN 

 Selain dikenal sebagai negara agraris, negara Indonesia juga memiliki potensi alam 

yang besar di bidang lainnya yaitu pada sektor kehutanan. Salah satu manfaat yang dapat 

diperoleh adalah pengembangan kawasan hutan untuk pariwisata alam.  

Potensi wisata alam di kawasan hutan dengan daya tarik alami merupakan potensi 

yang bernilai jual tinggi sebagai obyek wisata, sehingga pariwisata alam di kawasan hutan 

layak untuk dikembangkan. Salah satunya adalah hutan lindung Sesaot Desa Sesaot 

Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.  

Saat ini, potensi wisata alam di sekitar kawasan hutan Sesaot semakin 

dikembangkan lagi. Obyek wisata alam Sesaot menawarkan wisata alam berupa pemandian 

air kolam renang serta pemandian air sungai yang jernih yang berasal dari sumber mata air 

yang tersimpan di dalam hutan tersebut. Pada obyek wisata alam ini telah dilengkapi 

beberapa fasilitas penunjang bagi wisatawan seperti penyewaan ban, kamar mandi, 

barugaq, musholla, area parking, penjual makanan khas dan oleh-oleh, serta beberapa 

tempat penginapan yang tersebar di Desa Sesaot. 

Pengelolaan obyek wisata alam Sesaot lebih berbasis kepada masyarakat karena 

diharapkan akan mampu memberi manfaat bagi masyarakat di sekitar kawasan tersebut. 

Pengelolaan obyek wisata alam Sesaot dilakukan di bawah naungan Lembaga Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes).  

Secara langsung atau tidak pengembangan kawasan hutan menjadi obyek wisata 

alam ini diharapkan akan dapat menimbulkan dampak positif terhadap masyarakat, baik 

kondisi sosial maupun ekonominya yang tidak hanya dampak secara positif.  

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui dampak yang terjadi pada 

masyarakat dalam aspek sosial setelah adanya Obyek Wisata Alam Sesaot, dan (2) untuk 

mengetahui dampak yang terjadi pada masyarakat dalam aspek ekonomi setelah adanya 

Obyek Wisata Alam Sesaot.  
 

 

II   METODOLOGI PENELITIAN 

2.1  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di 

kawasan hutan Sesaot Dusun Sesaot Timur, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten 
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Lombok Barat secara Purposive Sampling. Unit analisis yang digunakan adalah pelaku 

usaha di sekitar obyek wisata alam Sesaot. Penentuan responden dan informan dilakukan 

dengan cara Purposive Sampling, yaitu dengan memilih sejumlah unit usaha dan informan 

kunci yang dianggap terkena dampak dan memahami tentang pengelolaan obyek wisata 

alam Sesaot. Jumlah responden pelaku usaha ditetapkan sebanyak 24 orang dan informan 

kunci 3 orang. Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data 

yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan yaitu 

analisis deskriptif dan perhitungan pendapatan.  

2.2   Variabel dan Cara Pengukuran 

Variabel yang diukur dalam penelitian ini yaitu:  

1) Kondisi Sosial  

 Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a) Perilaku Masyarakat dalam Menjaga Hutan 

 Untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam menjaga hutan adalah dengan 

mengidentifikasi aktivitas dan tindakan serta frekuensi/intensitas masyarakat dalam 

memanfaatkan hasil hutan serta menjaga kelestarian hutan sebelum dan sesudah 

adanya obyek wisata alam Sesaot.  

b) Kelembagaan Masyarakat Kawasan Hutan  

Untuk mengetahui kelembagaan masyarakat kawasan hutan adalah dengan 

mengidentifikasi banyaknya kelembagaan (organisasi/kelompok masyarakat) yang 

sudah ada dan baru tumbuh serta mengidentifikasi perannya dalam mengelola dan 

menjaga kelestarian hutan sebelum dan sesudah adanya obyek wisata alam Sesaot.   

2) Kondisi Ekonomi 

Adapun indikator pengukuran perubahan kondisi ekonomi adalah: 

1. Ragam Pekerjaan 

Perubahan yang terjadi pada ragam pekerjaan diukur dengan mengidentifikasi jenis 

pekerjaan pokok dan jenis pekerjaan sampingan masyarakat yang sudah ada dan 

berkembang, jenis pekerjaan yang  baru tumbuh dan jenis pekerjaan yang hilang 

setelah adanya obyek wisata alam Sesaot.  

2. Penyerapan Tenaga Kerja  

Penyerapan tenaga kerja diukur dengan mengidentifikasi jumlah oang yang dapat 

diserap dalam beragam jenis pekerjaan masyarakat yang sudah ada dan berkembang, 

jenis pekerjaan yang baru tumbuh serta mengidentifikasi jumlah tenaga kerja yang 

hilang setelah adanya obyek wisata alam Sesaot.    

3. Pendapatan   

Perubahan pendapatan masyarakat diukur dengan mengidentifikasi jumlah 

pendapatan atau penghasilan masyarakat sebelum dan sesudah adanya obyek wisata 

alam Sesaot. Pendapatan bersih didapatkan dari total penerimaan dikurangi dengan 

total biaya. Dalam hal ini dihitung dalam periode satu tahun produksi. Variabel yang 

diamati untuk mengukur besarnya pendapatan yaitu:  

1) Total Biaya adalah jumlah biaya tetap ditambah dengan jumlah biaya tidak tetap 

yang dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp).  

a) Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada 

besar kecilnya produksi, misalnya biaya modal dan biaya pemeliharaan alat-alat 

tahan lama.  
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b) Biaya tidak tetap (variabel cost) adalah biaya yang besar kecilnya tergantung dari 

besar kecilnya produksi atau semua biaya untuk pembelian input produksi yang 

berpengaruh langsung terhadap besarnya produksi, antara lain: biaya sarana 

produksi, upah tenaga kerja dan sebagainya.  

2) Total penerimaan adalah jumlah hasil produksi yang diperoleh dikalikan dengan 

harga jual produk yang dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp).  

2.3    Analisis Data 

Untuk mengetahui tujuan dari penelitian ini maka analisis data yang digunakan 

adalah: 

a. Aspek Sosial  

 Dalam analisis aspek sosial, aspek perilaku masyarakat dalam menjaga hutan dan 

kelembagaan masyarakat kawasan hutan sebelum dan sesudah adanya obyek wisata 

alam Sesaot dianalisis secara deskriptif. 

b. Aspek ekonomi 

Dalam analisis aspek ekonomi dilakukan dengan cara menghitung besarnya 

pendapatan pelaku usaha di sekitar obyek wisata alam, dianalisis dengan analisis 

deskriptif dan pendapatan. Adapun rumus yang digunakan adalah analisis biaya dan 

penerimaan, dengan rumus: 

 I = TR – TC 

 Dimana:  

  TR = Py.Q 

  TC = TFC + TVC 

 Keterangan: 

I = Pendapatan atau Income (keuntungan) 

TR = Total Penerimaan atau Total Revenue  

TC = Total Biaya atau Total Cost  

Py = Harga output 

Q = Jumlah produksi 

TFC = Total Fixed Cost (biaya tetap) 

TVC = Total Variabel Cost (biaya variabel/biaya tidak tetap) 

 

III    HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Dampak Pengembangan Wisata Alam 

3.1.1  Dampak pada Kondisi Sosial  
 Dampak pada kondisi sosial yang dikaji dalam penelitian ini terdiri dari dua aspek 

yaitu perilaku masyarakat dalam menjaga hutan dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan. 

3.1.1.1  Perilaku Masyarakat dalam Menjaga Hutan 

   Beberapa variabel yang diidentifikasi pada aspek peilaku masyarakat dalam 

menjaga hutan yaitu terdiri atas bentuk dan intensitas pemanfaatan hasil hutan untuk 

kebutuhan sehari-hari serta bentuk tindakan dan intensitas pelestarian hutan di kawasan 

hutan lindung dan obyek wisata alam Sesaot berdasarkan tahun 2015 dan 2017.  
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a) Pemanfaatan Hasil Hutan untuk Kebutuhan 

 Pemanfaatan hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari responden sebelum dan 

sesudah adanya wisata alam Sesaot terjadi perubahan yaitu pada jenis pemanfaatan hasil 

hutan untuk pengambilan pasir di sungai dan kayu bakar di sekitar hutan Sesaot. Perubahan 

kegiatan pemanfaatan hasil hutan berupa pengambilan pasir di sungai disebabkan oleh 

keberadaan wisata alam yang menggunakan sebagian areal bendungan sungai untuk 

pemandian wisata alam. Sedangkan untuk kegiatan pengambilan kayu bakar tidak 

dilakukan lagi disebabkan masyarakat mulai beralih menggunakan kompor gas. 

Tabel 3.1 Pemanfaatan Hasil Hutan untuk Kebutuhan Responden Sebelum dan Setelah 

Obyek Wisata Alam 

No Ragam Pemanfaatan Hasil Hutan 

Pelaku Usaha 

Sebelum Wisata Alam Setelah Wisata Alam 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1. Pemanfaatan air (mandi, mencuci, dan 

lainnya) 

24 100 24 100 

2. Mengambil kayu bakar 4 16,7 - - 

3. Bertani di kawasan HKm  5 20,8 5 20,8 

4. Mengambil pasir di sungai 2 8,3 - - 

5. Pemanfaatan HHBk seperti pembibitan 4 16,7 4 16,7 

6. Pengolahan HHBk menjadi produk 

olahan 

2 8,3 2 8,3 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

b) Intensitas Pemanfaatan Hasil Hutan untuk Kebutuhan  

 Intensitas pemanfaatan hasil hutan untuk kebutuhan responden sebelum dan sesudah 

adanya wisata alam Sesaot masih sama. Sebelum adanya wisata alam, kegiatan 

pengambilan kayu bakar dan pasir dilakukan oleh masyarakat dua kali dalam seminggu, 

namun setelah ada wisata alam sudah tidak digeluti lagi oleh responden. Sedangkan, 

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBk) untuk diolah menjadi berbagai macam jenis 

produk dilakukan responden setiap tiga kali dalam seminggu.  

 Lebih lanjut informan kunci mengungkapkan bahwa pemanfaatan hasil hutan untuk 

bertani/pemanenan buah dilakukan bergantung pada jenis buah yang ditanam seperti 

komoditi buah MADURA (manggis, durian, rambutan) dilakukan 1-2 kali dalam satu 

tahun. Sedangkan untuk kegiatan pembibitan dilakukan masyarakat bisa dalam 3 bulan 

sekali atau 2 kali dalam satu tahun.  

c) Bentuk-Bentuk Tindakan Pelestarian Hutan dan Wisata Alam  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah adanya wisata alam Sesaot, terjadi 

penambahan bentuk tindakan pelestarian hutan oleh masyarakat yaitu dalam hal gotong-

royong  menjaga kebersihan lingkungan kawasan hutan dan fasilitas wisata alam. 

Tabel 3.2 Tindakan Pelestarian Hutan Sebelum dan Setelah Obyek Wisata Alam Sesaot 

No. Bentuk Tindakan Pelestarian Hutan dan Wisata Alam 

Sebelum Wisata Alam Setelah Wisata Alam 

1. Reboisasi Masih tetap dilakukan 

2. Persemaian Bibit Masih tetap dilakukan 

3. Penyuluhan tentang Hutan   Masih tetap dilakukan 

4. Tidak pernah dilakukan Gotong royong menjaga kebersihan kawasan hutan dan 

wisata alam 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 
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d) Intensitas Tindakan Pelestarian Hutan 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas tindakan pelestarian hutan terjadii 

perubahan. Perubahan tersebut terjadi pada bentuk tindakan pelestarian yang baru muncul 

yaitu kegiatan gotong royong menjaga kebersihan lingkungan hutan dan wisata alam yang 

dimana sebelum wisata alam tidak pernah dilakukan dan setelah adanya wisata alam 

kegiatan tersebut dilakukan setiap hari dengan tujuan menciptakan lingkungan yang bersih, 

asri dan nyaman. 

 Sementara itu, kegiatan reboisasi, peresemaian bibit dan penyuluhan hutan masih 

sama. Kegiatan reboisasi dilakukan oleh msyarakat sebanyak 1-2 kali dalam setahun. 

Persemaian bibit dilakukan tidak menentu bergantung pada jenis buah yang dipanen. 

Sebagai contoh buah durian, masyarakat mengambil bijinya untuk ditanam dan penanaman 

tersebut bisa dilakukan jika terjadi musim panen durian. Selain itu untuk kegiatan 

penyuluhan tentang hutan dilakukan dalam 1-2 bulan sekali. 

3.1.1.2 Kelembagaan Masyarakat Kawasan Hutan  

a)  Bentuk Kelembagaan Masyarakat Kawasan Hutan 

  Setelah adanya obyek wisata alam jenis kelembagaan masyarakat kawasan hutan 

yang muncul dan dibentuk untuk kepentingan hutan dan wisata alam Sesaot yaitu 

kelompok kerja (POKJA). 

Tabel 3.3   Kelembagaan Masyarakat Kawasan Hutan Lindung Sesaot Desa   Sesaot 

Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat 

No. 
Bentuk Kelembagaan Masyarakat Kawasan Hutan 

Sebelum Wisata Alam Setelah Wisata Alam 

1. - KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Rinjani Barat 
- Forum Kawasan Hutan Lindung Sesaot 

- Kelompok Tani Hutan (KMPH, Wana Lestari, Wana 
Darma, Wana Abadi) 

- Kelompok Pengolah Hasil Hutan (Kelompok Wanita Ale-

Ale, Kelompok Wanita Cempaka, Kelompok Maju 
Bersama) 

- POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) 

- Tokoh masyarakat dan POLMAS (Polisi Masyarakat) 
- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Tetap Ada 

2. Tidak Ada - Kelompok Kerja (POKJA) 

Sumber: Data Diolah, 2018 

b) Peran Kelembagaan Masyarakat Kawasan Hutan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa peranan 

dari kelembagaan masyarakat kawasan hutan (KPH, Forum Kawasan, Kelompok Tani 

Hutan, Kelompok Pengolah Hasil Hutan, tokoh masyarakat dan POLMAS) pada umumnya 

adalah untuk mengawasi, menjaga dan melindungi kelestarian ekosistem hutan (flora dan 

fauna), mencegah dan menangani illegal loging, serta sebagai wadah/naungan bagi 

masyarakat kelompok tani hutan dalam penyaluran bantuan kebutuhan tani dari pemerintah, 

dan membantu menyelesaikan permasalahan kelompok tani hutan.  

Sementara untuk wisata alam lembaga yang berperan yaitu BUMDes, POKJA dan 

POKDARWIS. Ketiga kelembagaan tersebut memiliki peranan yaitu sebagai lembaga 

payung dan pembina sekaligus pendamping bagi masyarakat yang ikut terlibat dalam 

pengelolaan wisata, pengembangan sumberdaya manusia dan spot-spot wisata alam dengan 

memanfaatkan sumberdaya alam yang ada, menjaga fasilitas-fasilitas wisata alam serta 

mempromosikan hutan dan wisata alam kepada masyarakat luas.  
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3.2   Dampak pada Kondisi Ekonomi 

3.2.1  Ragam Pekerjaan 

Setelah adanya wisata alam, pekerjaan pelaku usaha dari unit usaha yang dijalankan 

semakin beragam yaitu munculnya jenis pekerjaan sebagai pemandu wisata (guide)dan jasa 

penyewaan ban renang.  

Tabel 3.4  Uraian Jenis Pekerjaan Pokok dan Sampingan Pelaku Usaha di Sekitar Obyek 

Wisata Alam Sesaot Tahun 2017 

No Uraian Pelaku Usaha 

Jenis Pekerjaan 

Pekerjaan Pokok Pekerjaan Sampingan 

Jumlah 
(orang) 

Persentase (%) Jumlah 
(orang) 

Persentase (%) 

1 Pedagang Sate Bulayak 10 63 - - 

2 Pedagang Oleh-Oleh 1 6 1 12 

3 Pemandu wisata (guide) - - 2 25 
4 Homestay 1 6 5 63 

5 Penyewaan Ban Renang 4 25 - - 

Jumlah 16 100 8 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 Selain itu, dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui juga ada 

beberapa jenis pekerjaan masyarakat yang tidak digeluti lagi setelah adanya wisata alam 

Sesaot yaitu menjual kayu bakar dan mengangkut pasir. Sementara itu jenis pekerjaan 

sampingan yang mengalami perubahan jumlah karena adanya pergeseran pekerjaan pokok 

oleh timbulnya jenis pekerjaan baru yang lebih menguntungkan yaitu swasta sebanyak 1 

orang (4%), pedagang sebanyak 2 orang (8%), buruh sebanyak 3 orang (13%).  

Tabel 3.5  Pekerjaan Sampingan Responden Pelaku Usaha Sebelum dan Setelah   Obyek 

Wisata Alam Sesaot  

No Uraian 

Sebelum Wisata Alam Setelah Wisata Alam 

Jumlah 

(orang) 

Persentase (%) Jumlah 

(orang) 

Persentase (%) 

1. Pedagang oleh-oleh 1 4 1 4 

2. Homestay 5 21 5 21 
3. Pemandu wisata (guide) - - 2 8 

4. Swasta - - 1 4 

5. Menjual kayu bakar 1 4 - - 
6. Mengangkut pasir 1 4 - - 

7. Pedagang - - 2 8 

8. Buruh  2 8 3 13 
9. Tidak ada pekerjaan sampingan 14 58 10 42 

Jumlah 24 100 24 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

3.2.2  Penyerapan Tenaga Kerja 

Berdasarkan Tabel 3.6 diketahui bahwa terjadi perubahan penyerapan tenaga kerja 

di sekitar kawasan obyek wisata alam Sesaot. Sebelum adanya wisata alam Sesaot tenaga 

kerja yang terserap yaitu sebanyak 22 orang dan setelah adanya wisata alam Sesaot tenaga 

kerja yang dapat terserap yaitu sebanyak 72 orang. 
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Tabel 3.6  Penyerapan Tenaga Kerja yang Terserap di Sekitar Kawasan Obyek Wisata 

Alam Sesaot Tahun 2017 

No Uraian Pelaku Usaha 

Penyerapan Tenaga Kerja 

Sebelum Wisata Alam Setelah Wisata Alam 

Jumlah (orang) Persentase (%) Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 Pedagang Sate Bulayak 10 46 20 28 
2 Pedagang Oleh-Oleh 6 27 6 8 

3 Pemandu wisata (guide) - - 2 3 

4 Homestay 6 27 6 8 
5 Penyewaan Ban - - 12 17 

6 Tukang Parkir - - 4 6 

7 Penjaga Loket - - 15 21 
8 Petugas Kebersihan - - 7 10 

Jumlah 22 100 72 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

3.2.3  Pendapatan Pelaku Usaha 

Tabel 3.7  Rata-rata Pendapatan Responden Pelaku Usaha Sebelum dan Setelah Obyek 

Wisata Alam Sesaot  

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Tabel 3.7 menunjukkan rata-rata pendapatan total pelaku usaha setelah adanya 

obyek wisata alam meningkat yaitu dari Rp 17.325.719 menjadi Rp 28.875.054 atau naik 

sebesar Rp 11.549.335 (66,7%).  

a) Pedagang Sate Bulayak 

Berdasarkan data Tabel 3.8 menunjukkan bahwa terjadi perubahan pendapatan 

pelaku usaha sate bulayak setelah adanya wisata alam Sesaot yaitu dari Rp 7.161.354 per 

tahun menjadi Rp 10.862.719 per tahun. Perubahan tersebut dikarenakan semakin 

berkembangnya skala usaha pedagang sate bulayak dengan penambahan jumlah produksi 

dan harga jual produk.  

 

 

 

 

 

Pedagang Sate Bulayak 7.161.354 10.862.710 528.000 144.000 7.689.354 11.006.710

Pedagang Oleh-Oleh 34.551.443 43.524.305 12.000.000 12.000.000 46.551.443 55.524.305

Jasa Pemandu (Guide) 0 1.237.500 14.700.000 16.150.000 14.700.000 17.387.500

Jasa Penginapan (Homestay) 1.430.139 2.518.792 23.400.000 23.400.000 24.830.139 25.918.792

Jasa Penyewaan Ban 0 54.138.834 16.500.000 16.500.000 16.500.000 70.638.834

Total Pendapatan Pelaku Usaha 149.297.252 429.821.296 266.520.000 263.180.000 415.817.252 693.001.295

Rata-rata Pendapatan Pelaku Usaha 6.220.719 17.909.221 11.105.000 10.965.833 17.325.719 28.875.054

Sebelum 

Wisata Alam 

Setelah 

Wisata Alam 

Pendapatan Total Pelaku 

Usaha (Rp/tahun)

11.549.335Peningkatan

Unit Usaha

Pendapatan Pokok Unit 

Usaha (Rp/tahun)

Pendapatan Sampingan 

(Rp/tahun)

Sebelum 

Wisata Alam 

Setelah 

Wisata Alam 

Sebelum 

Wisata Alam 

Setelah 

Wisata Alam 
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Tabel 3.8 Rata-rata Biaya Produksi, Penerimaan dan Pendapatan Pelaku Usaha Sate 

Bulayak Sebelum dan Setelah Obyek Wisata Alam Sesaot  

Uraian 
Sebelum Wisata Alam Setelah Wisata Alam 

Jumlah (Rp/bln) Jumlah (Rp/thn) Jumlah (Rp/bln) Jumlah (Rp/thn) 

Biaya Variabel     
- Bahan Baku 904.600 9.950.600 2.952.800 32.480.800 

- Bahan Penolong 368.255 4.050.808 1.321.519 14.536.706 

- Biaya TK 288.000 3.168.000 1.502.000 16.522.000 
- Transportasi 28.800 316.800 70.800 778.800 

Total Biaya Variabel 1.589.655 17.486.208 5.847.119 64.318.306 
Biaya Tetap     

- Penyusutan Alat 27.313 300.438 48.453 532.984 

- Sewa Bangunan - - 40.909 450.000 
- Biaya Kebersihan - - 36.000 396.000 

Total Biaya Tetap 27.313 300.438 125.362 1.378.984 

Total Biaya Produksi 1.616.968 17.786.646 5.972.481 65.697.290 
Total Penerimaan 2.268.000 24.948.000 6.960.000 76.560.000 

Pendapatan 

(TR-TC) 

651.032 7.161.354 987.519 10.862.710 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Selain menggeluti pekerjaan sebagai pelaku usaha sate bulayak, terdapat beberapa 

jenis sumber pendapatan lain dari sejumlah pekerjaan.   

Tabel 3.9   Rata-rata Pendapatan Total Pelaku Usaha Sate Bulayak Sebelum dan Setelah 

Obyek Wisata Alam Sesaot  

No Uraian Pekerjaan 

Sebelum Wisata Alam Setelah Wisata Alam 

Pendapatan (Rp/Thn) Pendapatan (Rp/Thn) 

1 Pedagang Sate Bulayak 7.161.354 10.862.710 

2 Penjual Kayu Bakar 144.000 - 

3 Penjual Pasir 240.000 - 

4 Buruh 144.000 144.000 

Jumlah 7.689.354 11.006.710 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Pada Tabel 3.9 menunjukkan peningkatan jumlah pendapatan total responden 

pelaku usaha sate bulayak yaitu dari Rp 7.689.354 menjadi Rp 11.006.710. Setelah adanya 

wisata alam Sesaot terdapat dua jenis sumber pendapatan yang hilang yaitu penjual kayu 

bakar dan penjual pasir. Pendapatan dari pekerjaan sebagai buruh merupakan tambahan 

penghasilan ketika tidak berjualan sate bulayak yang dilakukan seperti pada saat bulan 

puasa.  

b) Pedagang Oleh-Oleh  

Pada Tabel 3.10 dapat diketahui bahwa terjadi perubahan pendapatan pelaku usaha 

oleh-oleh setelah adanya wisata alam Sesaot yaitu sebesar Rp 34.551.443 per tahun menjadi 

Rp 43.524.305 per tahun.  
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Tabel 3.10 Rata-rata Biaya Produksi, Penerimaan dan Pendapatan Pelaku Usaha Oleh-oleh 

Sebelum dan Setelah Obyek Wisata Alam Sesaot  

Uraian Pekerjaan 
Sebelum Wisata Alam Setelah Wisata Alam 

Jumlah (Rp/Bln) Jumlah (Rp/Thn) Jumlah (Rp/Bln) Jumlah (Rp/Thn) 

A. Pedagang Keripik Talas dan Madu Trigona 

1) Keripik Talas 

- Biaya Variabel 6.737.400 74.111.400 7.838.400 86.222.400 

- Biaya Tetap 65.210 717.315 65.835 724.190 

Total Biaya Produksi 6.802.610 74.828.715 7.904.235 86.946.590 

Total Penerimaan 12.000.000 132.000.000 14.400.000 158.400.000 

Pendapatan 5.197.390 57.171.285 6.495.765 71.453.410 

2) Madu Trigona 

a. Nilai Beli 150.000 1.650.000 180.000 1.980.000 

b. Nilai Jual 180.000 1.980.000 210.000 2.310.000 

Keuntungan 

(b-a) 

30.000 330.000 30.000 330.000 

Pendapatan Total 5.227.390 57.501.285 6.525.765 71.783.410 

B. Pedagang Madu Trigona 

Biaya Bahan Pengemasan 23.200 278.400 27.900 334.800 

Biaya Tenaga Kerja 70.000 840.000 100.000 1.200.000 

Total Biaya Produksi 93.200 1.118.400 127.900 1.534.800 

Total Penerimaan 1.060.000 12.720.000 1.400.000 16.800.000 

Pendapatan 966.800 11.601.600 1.272.100 15.265.200 

Jumlah Pendapatan A+B 6.194.190 69.102.885 7.797.865 87.048.610 

Rata-rata Pendapatan  3.097.095 34.551.443 3.898.933 43.524.305 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Selain dari usaha penjualan oleh-oleh, pelaku usaha oleh-oleh juga memiliki sumber 

pendapatan lain yaitu bekerja sebagai pengaman KPH namun sumber pendapatan dari 

pekerjaan sebagai pengaman KPH jumlahnya sama, tidak dipengaruhi oleh wisata alam.  

Tabel 3.11 Rata-rata Pendapatan Total Pelaku Usaha Oleh-oleh Sebelum dan Setelah 

Obyek Wisata Alam Sesaot  

No Uraian Pekerjaan 

Sebelum Wisata Alam Setelah Wisata Alam 

Pendapatan (Rp/Thn) Pendapatan (Rp/Thn) 

1 Pedagang Oleh-Oleh 34.551.443 43.524.305 

2 Pengaman KPH 12.000.000 12.000.000 

Jumlah 46.551.443 55.524.305 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

c) Pemandu Wisata (Guide) 

Pekerjaan sebagai pemandu wisata ini digeluti oleh masyarakat setelah adanya 

wisata alam Sesaot sebagai pekerjaan sampingan untuk memperoleh tambahan pendapatan. 

Responden mengatakan bahwa dalam menjalankan usaha sebagai pemandu wisata ini 

belum menggunakan biaya apapun dan penggunaan jasa dari wisatawan juga masih sedikit. 

Hal tersebut disebabkan wisata alam yang terbilang cukup baru dan masih dalam tahap 

perkembangan sehingga membuat para pelaku jasa pemandu wisata (guide) belum 

melakukan kerjasama dengan pelaku usaha lain untuk membuat paket perjalanan wisata.  
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Tabel 3.12 Rata-rata Pendapatan Pelaku Usaha Jasa Pemandu Wisata (Guide) Sebelum dan 

Setelah Obyek Wisata Alam Sesaot  

Uraian  

Sebelum Wisata Alam Setelah Wisata Alam 

Jumlah 
(Rp/Bln) 

Jumlah (Rp/Thn) Jumlah (Rp/Bln) Jumlah (Rp/Thn) 

Biaya Variabel - - 0 0 

Biaya Tetap - - 0 0 

Total Biaya Jasa - - 0 0 
Penerimaan Jasa - - 112.500 1.237.500 

Pendapatan - - 112.500 1.237.500 

Sumber:  Data Primer Diolah, 2018 

Selain perolehan pendapatan sebagai pemandu wisata, pada Tabel 4.24 akan 

dijelaskan rata-rata pendapatan total pelaku jasa dari pekerjaan pokok dan sampingan yang 

dipengaruhi oleh adanya wisata alam Sesaot. 

Tabel 3.13   Rata-rata Pendapatan Total Pelaku Usaha Jasa Pemandu Wisata Sebelum dan 

Setelah Obyek Wisata Alam Sesaot  

Uraian Pekerjaan  

Sebelum Wisata Alam Setelah Wisata Alam 

Jumlah  
 (Rp/Tahun) 

Jumlah  
(Rp/Tahun) 

Guide - 1.237.500 

Swasta 7.500.000 - 

Desain Grafis 7.200.000 9.000.000 
Penjaga Loket - 7.150.000 

Jumlah 14.700.000 17.387.500 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Tabel 3.13 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan pelaku usaha jasa 

pemandu wisata (guide) karena tambahan jenis usaha sampingan yang dilakukan dimana 

sebelum wisata alam  Sesaot rata-rata pendapatan pelaku usaha jasa pemandu wisata 

sebesar Rp 14.700.000 per tahun dan setelah wisata alam Sesaot menjadi sebesar Rp 

17.387.500. Jenis sumber pendapatan sebagai penjaga loket merupakan jenis sumber 

pendapatan utama baru dari pelaku usaha yang menggantikan jenis pekerjaan utama 

sebelum wisata alam yaitu swasta yang tidak digeluti lagi setelah adanya wisata alam 

Sesaot. Pekerjaan sebagai desain grafis tidak menunjukkan perubahan pendapatan 

responden pelaku usaha karena pengaruh adanya wisata alam  tersebut.  

d) Jasa Penginapan (Homestay) 

Tabel 3.14 Rata-rata Biaya Produksi, Penerimaan dan Pendapatan Pelaku Usaha Jasa 

Penginapan Sebelum dan Setelah Obyek Wisata Alam Sesaot  

Uraian 
Sebelum Wisata Alam Setelah Wisata Alam 

Jumlah (Rp/bln) Jumlah (Rp/thn) Jumlah (Rp/bln) Jumlah (Rp/thn) 

Biaya Variabel     
- Biaya Makan 70.000 770.000 112.500 1.237.500 

- Biaya Listrik 5.000 55.000 5.000 55.000 

Total Biaya Variabel 75.000 825.000 117.500 1.292.500 
Biaya Tetap     

- Penyusutan Alat 28.321 311.528 28.481 313.291 
Total Biaya Jasa 103.321 1.136.528 145.981 1.606.208 

Total Penerimaan 233.333 2.566.667 375.000 4.125.000 

Pendapatan 

(TR-TC) 

130.012 1.430.139 229.019 2.518.792 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 
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 Berdasarkan Tabel 3.15 di atas diketahui bahwa rata-rata pendapatan pelaku usaha 

jasa penginapan (homestay) terjadi perubahan yaitu dari Rp 1.430.139 per tahun menjadi 

Rp 2.518.792 per tahun.  

 Selain dari sumber pendapatan sebagai pemilik jasa penginapan, terdapat juga 

beberapa jenis sumber pendapatan lain yang digeluti oleh responden pelaku usaha. 

Tabel 3.16 Rata-rata Pendapatan Total Pelaku Usaha Jasa Penginapan Sebelum dan Setelah  

Obyek Wisata Alam Sesaot 

No Uraian Pekerjaan 
Sebelum Wisata Alam Setelah Wisata Alam 

Pendapatan (Rp/Tahun) Pendapatan (Rp/Tahun) 

1. Homestay 1.430.139 2.518.792 
2. Pedagang 6.400.000               6.400.000 

3. Supir 3.000.000 3.000.000 

4. PNS 14.000.000 14.000.000 

Jumlah 24.830.139 25.918.792 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Tabel 3.16 menunjukkan rata-rata pendapatan total responden pelaku usaha jasa 

penginapan (homestay) meningkat pada jenis pendapatan unit usaha homestay yaitu sebesar 

Rp 24.830.139 per  tahun menjadi Rp 25.918.792. Jenis sumber pendapatan lain seperti 

Pedagang, Supir dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih sama dan tidak dipengaruhi oleh 

adanya wisata alam.  

e) Jasa Penyewaan Ban Renang 

Jenis usaha penyewaan ban ini merupakan jenis pekerjaan baru yang muncul setelah 

adanya obyek wisata alam Sesaot. Jenis pekerjaan ini dapat menggantikan jenis pekerjaan 

pokok yang digeluti sebelum wisata alam karena prospek keuntungan usaha yang lebih 
besar. 

Tabel 3.17 Rata-rata Biaya Produksi, Penerimaan dan Pendapatan Pelaku Usaha Jasa   

Penyewaan Ban Renang Sebelum dan Setelah Obyek Wisata Alam Sesaot  

Uraian  

Sebelum Wisata Alam Setelah Wisata Alam 

Jumlah (Rp/Bln) Jumlah 

(Rp/Thn) 

Jumlah (Rp/Bln) Jumlah (Rp/Thn) 

Biaya Variabel     

- Biaya Tenaga Kerja - - 2.040.000 22.440.000 

Biaya Tetap     

- Penyusutan Alat - - 1.952.833 21.481.166 

- Sewa Lahan - - 45.455 500.000 

- Kebersihan - - 40.000 440.000 

Total Biaya Tetap - - 2.038.288 22.421.166 

Total Biaya Produksi - - 4.078.288 44.861.166 

Total Penerimaan - - 9.000.000 99.000.000 

Pendapatan (TR-TC) - - 4.921.721 54.138.834 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 Pada Tabel 3.17 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata perolehan pendapatan jasa 

penyewaan ban renang tahun 2017 per bulan yaitu sebesar Rp 4.921.721 atau per tahun 

sebesar Rp 54.138.834. 

Dari uraian pendapatan pelaku usaha jasa penyewaan ban tersebut, dapat dilihat 

juga sumber pendapatan lain yang dipengaruhi oleh adanya wisata alam Sesaot. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.18. 
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Tabel 3.18 Rata-rata Pendapatan Total Pelaku Usaha Jasa Penyewaan Ban Renang Sebelum 

dan Setelah Obyek Wisata Alam Sesaot  

Uraian Pekerjaan  

Sebelum Wisata Alam Setelah Wisata Alam 

Jumlah  
 (Rp/Tahun) 

Jumlah  
(Rp/Tahun) 

Penyewaan Ban - 54.138.834 

Pedagang 6.600.000 6.600.000 

Swasta 7.500.000 7.500.000 
Buruh 2.400.000 2.400.000 

Jumlah 16.500.000 70.638.834 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Dari Tabel 3.18 di atas menunjukkan peningkatan jumlah pendapatan pelaku usaha 

jasa penyewaan ban renang setelah adanya wisata alam Sesaot yaitu Rp 16.500.000 per 

tahun menjadi Rp 70.638.834. Sumber pendapatan dari pekerjaan pedagang, swasta, dan 

buruh tidak menunjukkan perubahan karena adanya wisata alam.  

f) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tidak tercatat data rata-rata 

jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata alam Sesaot, sehingga dalam hal ini pihak 

pengelola yaitu BUMDes menghitungnya dengan pendekatan prediksi jumlah pendapatan 

kawasan wisata per tahunnya dari harga jual karcis. Menurut pihak BUMdes, prediksi 

jumlah pendapatan kawasan wisata alam pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 160.000.000. 

Dari data tersebut dapat diketahui jumlah kunjungan wisatawan per tahunnya dengan 

membagi jumlah pendapatan dengan harga jual karcis wisata sebesar Rp 5.000 per orang 

sehingga diperoleh data kunjungan wisatawan yaitu sebanyak 32.000 orang per tahun. 

Tabel 3.19 Rincian Pengelolaan Pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap 

Obyek Wisata Alam Sesaot Tahun 2017 

Uraian 
Obyek Wisata Alam Sesaot 

Jumlah (Rp/Bln) Jumlah (Rp/Thn) 

BUMDes (65%) 9.454.545 104.000.000 

- Biaya Tenaga Kerja (50 %) 7.272.727 80.000.000 
- Pendapatan (15%) 2.181.818 24.000.000 

Pendapatan Desa (10%) 1.454.545 16.000.000 
Pendapatan Pemkab LOBAR (10%) 1.454.545 16.000.000 

Pendapatan Pemprov NTB (15%) 2.181.818 24.000.000 

Jumlah 14.545.453 160.000.000 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

IV    KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1.    Pengembangan obyek wisata alam Sesaot pada kawasan hutan lindung Sesaot, telah 

memberikan dampak terhadap perubahan kondisi sosial masyarakat, khususnya bagi 

pelaku usaha di dalam dan di sekitar obyek wisata. Dampak langsung keberadaan 

obyek wisata alam Sesaot terhadap perilaku masyarakat dalam menjaga hutan adalah 

hilangnya kebiasaan masyarakat mengambil kayu bakar dan pasir di sungai dan 
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munculnya kegiatan baru berupa gotong royong dalam menjaga kebersihan dan 

fasilitas obyek wisata alam Sesaot. Sedangkan dari aspek kelembagaan, dampak yang 

terjadi adalah terbentuknya lembaga baru berupa kelompok kerja (Pokja) masyarakat 

untuk mengelola wisata alam serta meningkatnya fungsi dan peran lembaga-lembaga 

masyarakat yang sudah ada, khususnya BUMDes dan POKDARWIS dalam 

pengelolaan wisata alam dan kawasan hutan Sesaot.  

2.    Pengembangan obyek wisata alam Sesaot pada kawasan hutan lindung Sesaot, juga 

telah memberikan dampak langsung terhadap perubahan kondisi ekonomi masyarakat 

pelaku usaha di dalam dan di sekitar obyek wisata, yaitu: 

a.  Aspek ragam pekerjaan  masyarakat semakin beragam  meskipun  terdapat beberapa 

pekerjaan yang hilang. Jenis pekerjaan yang muncul yaitu jasa pemandu wisata 

(guide), jasa penyewaan ban renang, penjaga loket, tukang parkir dan petugas 

kebersihan serta jenis pekerjaan yang hilang yaitu penjual kayu bakar dan penjual 

pasir. 

b. Aspek penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan yaitu sebanyak 22 orang 

menjadi 72 orang.  

c. Aspek pendapatan masyarakat pelaku usaha mengalami peningkatan. Rata-rata 

pendapatan total pelaku usaha dari pekerjaan pokok unit usaha dan pekerjaan 

sampingan lain yang digeluti setelah adanya obyek wisata alam meningkat yaitu 

dari Rp 17.325.719 menjadi Rp 28.875.054 atau naik sebesar Rp 11.549.335 

(66,7%). 

4.2   Saran 

1. Diharapkan kepada pihak pemerintah desa atau Dinas Pariwisata Kabupaten 

Lombok Barat untuk lebih memperhatikan dan mengembangkan infrastruktur serta 

fasilitas kawasan obyek wisata alam Sesaot guna kemajuan obyek wisata alam 

Sesaot.  

2. Diharapkan peran yang lebih aktif dan kerjasama antar pihak-pihak terkait juga 

masyarakat Desa Sesaot untuk menjaga dan mengembangkan serta mempromosikan 

obyek wisata alam Sesaot.  

3. Diharapkan kepada pihak pengelola wisata alam untuk lebih mengatur pengelolaan 

penjualan karcis sehingga diketahui jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata 

alam Sesaot.  
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