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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dompu dalam pengembangan objek 

wisata Sarae Nduha masih pada tahap perencanaan atau membuat 

master plan, kemudian ditindak lanjuti ke tahap pengembangan. 

2. Prospek pengembangan objek wisata Sarae Nduha dalam jangka 

pendek belum berjalan dengan baik, namun dalam jangka panjang 

dapat berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat 

setempat, menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat, 

berkontibusi terhadap pendapatan Desa dan PAD Kabupaten Dompu  

3. Faktor pendorong untuk objek wisata Sarae Nduha adalah daya tarik 

keindahan  alamnya yang masih sangat alami. Sedangkan faktor yang  

memperhambat adalah keterbatasan dan kurangnya perawatan fasilitas 

pada objek wisata Sarae Nduha. 

B. Saran 

1. Pemerintah Kabupaten Dompu agar lebih memperhatikan objek-objek 

pariwisata yang ada di Kabupaten Dompu, serta terus melakukan 

pengembangan-pengembangan agar objek wisata yang ada di Dompu 

terus mengalami peningkatan. 

2. Untuk mengetahui perkembangan pariwisata maka dinas pariwisata 

dan kebudayaan perlu melakukan pertemuan rutin untuk mengevaluasi 

kembali apa saja yang perlu dibenahi. 
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3. Pemerintah juga sebaiknya melakukan pengembangan atraksi dengan 

catatan tetap mempertimbangkan daya dukung destinasi wisata. Hal ini 

sekaligus bisa dijadikan sebagai pengenalan budaya-budaya serta 

sekaligus melestarikan kebudayaan tersebut. 

4. Pemerintah Desa dan masyarakat yang ada di Desa Sori Tatanga juga 

bisa ikut berkontribusi dalam hal mempromosikan objek wisata 

tersebut dengan media sosial yang tengah menjadi ikon saat ini. 

5. Mengingat terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata, 

maka perlu untuk menarik investor terutama dalam hal pengembangan 

objek wisata. 

6. Mengingat masih banyaknya kekurangan dalam hal sarana dan 

prasarana dinas pariwisata perlu melakukan perbaikan dan 

penambahan secepatnya agar wisatawan lebih nyaman saat berwisata 
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Hasil Wawancara 

 

Informan : Dinas Pariwisata 

Nama  : Ibrahim, S.S, M.A 

Jenis Kelamin: Laki-laki 

Agama : Islam 

Hari/tanggal : Selasa, 04-Januari-2022 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana langkah yang akan di 

lakukan oleh pemerintah 

Kabupaten Dompu dalam 

mengembangkan objek 

pariwisata Sarae Nduha di 

Kabupaten Dompu? 

 

Langkah yang akan kami ambil dalam 

mengembangkan objek wisata Sarae 

Nduha ini adalah meneliti atau 

mengevaluasi kembali apa yang perlu 

kemo benahi kembali agar objek 

wisata ini dapat terus berkembang di 

tengah masyarakat. 

2 Apa yang akan dilakukan oleh 

dinas pariwisata Kabupaten 

Dompu jika terdapat obyek 

wisata baru yang dalam hal ini 

masih di kelola oleh masyarakat 

setempat saja?  

 

Objek priwisata sendiri dibagi menjadi 

2 yaitu wilayah strategi nasional dan 

wilayah strategi provinsi. dan jika 

kami menemukan ada masyarakat 

yang mengelola objek wisata yang 

masih dikatakan baru, maka kami akan 

melakukan evalusi sudah sejauh mana 

objek wisata ini dikenal, sudah berapa 

lama objek wisata ini berdiri, dan 

masih banyak lagi. 

3 Bagaimana bentuk kerjasama 

antara pemerintah Kabupaten 

Dompu dengan masyarakat 

dalam hal mengelola tempat 

Pariwisata Sarae Nduha tesebut?  

 

Tentu kami ada kelompok sadar wisata 

yaitu pokdarwis, dimana kelompok ini 

juga bisa dikatakan membantu dalam 

hal mengelola objek-objek wisata 

yang ada di kabupaten dompu mereka 

juga mengikut sertakan masyarakat 

didalamnya. 

4 Bagaimana konsep pengelolaan 

tempat pariwisata Sarae Nduha 

Setiap objek wisata memiliki konsep 

pengelolaan yang berbeda-beda, tentu 
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yang di laksanakan oleh Dinas 

Pariwisata?  

 

tidak sama. Oleh karena itu dinas 

paiwisata sendiri sudah membentuk 

master plan untuk di aplikasikan 

dalam membangun objek wisata Sarae 

Nduha. 

5 Apakah wisatawan yang datang 

ke obyek wisata Sarae Nduha 

selalu mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun?  

 

Sebelum masuknya covid 19 atau 

pandemic objek wisata ini selalu 

mengalami peningkatan dari tahun 

ketahun. 

6 Apakah dengan adanya objek 

wisata ini mampu meingkatkan 

pendapatan masyarakat 

setempat? 

 

Saya rasa iyah tentu dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat 

setempat 

7 Apakah bidang pariwisata Sarae 

Nduha merupakan sektor yang 

mampu menyerap tenaga kerja 

dan menarik investasi? 

 

Kalo untuk meyerap tenaga kerja bisa 

saya katakan iyah, mampu menyerap 

tenaga kerja untuk membuka peluang 

usaha di dekat objek wisata ini. Dam 

kalo untuk menarik investasi untuk 

saat ini belum ada. Tapi saya yakin 

jika objek wisata ini berkembang 

dengan sangat baik, maka para 

investor aka berdatangan. 

8 Berapa kontribusi sektor 

pariwisata terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) di Kabupaten 

Dompu 3 Tahun terakhir?  

 

Di Kabuopten Dompu sendiri hanya 

beberapa objek wisata yang diatarik 

PADnya kalau untuk objek wisata 

Sarae Nduha belum kami Tarik atau 

lebih tepatnya belum ada PADnya. 

9 Apakah sektor pariwisata Sarae 

Nduha berprospek untuk 

meningkatkan pendapatan asli 

daerah Kabupaten Dompu Nusa 

Tenggara Barat?  

 

Saya rasa mampu jika objek wisata 

tersebut tidak tenggelam dalam arti 

tidak berdiam diri ditempat tetapi 

mengalami perkembangan sehingga 

dapat meningkatkan daya kunjung 

wisatawan. 

10 Bagaimana potensi pariwisata 

Sarae Nduha dan apa 

kelebihannya bila dibandingkan 

dengan pariwisata lain di 

Kabupaten Dompu?  

Potensi Sarae Nduha menurut saya 

pribadi dapat menjadi objek wisata 

yang sangat berkembang apabila 

dikelola dengan sangat baik. Dan 
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 untuk kelebihannya yaitu 

pemandangan alam yang masih asli 

serta ternak-ternak yang berkeliaran 

bebas menjadi daya Tarik tersendiri 

bagi wisatawan, da nada pula bukit-

bukit seperti bentuk bukit teletubis 

11 Apa faktor-faktor yang 

menghambat dalam upaya 

mengembangkan objek wisata 

Sarae Nduha?  

 

Faktor yang dapat menghambat 

pengembangan objek wisata itu sendiri 

yaitu kurangnya kesadaran wisatawan 

akan kebersihan, itu aka berdampak 

pada lingkungan sekitar objek wisata 

dimana akan menimbulkan bau tidak 

sedap, serta  

12 Apa faktor-faktor yang 

mendorong dalam upaya 

mengembakan obyek wisata 

Sarae Nduha?  

 

Untuk faktor yang mendorong 

pengembangan objek wisata Sarae 

Nduha ini adalah daya Tarik 

keindahan alamnya yang mampu 

membius wisatawan yang datang. 
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Informan : Pelaku Usaha/Masyarakat 

Nama  : Jubaedah 

Jenis Kelamin: Perempuan 

Agama : Islam 

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Desember 2021 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apa pekerjaan atau usaha anda 

yang berhubungan dengan objek 

wisata ini? 

 

Membuka kios atau warung makan 

2 Sudah berapa lama berusaha atau 

bekerja di objek wisata Sarae 

Nduha ini? 

 

4 Tahun yang lalu 

3 Jika anda bekerja dan berusaha di 

objek wisata ini berapa penghasilan 

anda sebelum bekerja atau berusaha 

di tempat ini Rp… /bulan 

 

Rp. 200.000/bulan 

4 Berapa penghasilan anda setelah 

bekerja dan berusaha di tempat ini 

Rp. ..? 

 

Rp. 500.000-700.000/bulan 

5 Apakah pendapatan atau 

penghasilan anda dalam bekerja 

dan berusaha di objek wisata ini 

selalu meningkat atau tidak? 

 

Tentu setiap tahunnya meningkat, 

akan tetapi saat adanya pandemi 

pendapatan pun ikut menurun 

6 Apakah dengan penghasilan bekerja 

atau berusaha di objek wisata ini 

dapat memenuhi kebutuhan 

keluarga? 

 

Alhamdulilah bisa terpenuhi  

7 Apakah selama bekerja atau 

membuka usaha di tempat ini 

Sejauh ini masih aman-aman saja 

tidak ada kendala apapun 
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terjamin keamanannya? 

 

8 Jika merasa tidak aman biasanya 

disebabkan oleh apa? 

 

Tidak ada 

9 Apakah sarana dan prasaran di 

objek pariwisata Sarae Nduha 

terpenuhi fasilitas pendukungnya? 

 

Belum terlalu memadai, ada 

beberapa fasilitas yang rusak dan 

tidak layak pakai karena 

kurangnya perawatan pada objek 

wisata ini 

10 Jika merasa terpenuhi sebutkan apa 

saja? 

 

Jalan menuju tempat objek wisata 

sudah beraspal, tempat spot-spot 

foto untuk wisatawan juga ada 

11 Jika merasa belum terpenuhi 

sebutkan apa saja yang perlu 

dilengkapi? 

 

Ada beberapa fasilitas yang belum 

terpenuhi seperti toilet kurangnya 

penambahan spot untuk berfoto. 
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Informan : Kepala Desa/Sekretaris Desa 

Nama  : Marwan Yunus 

Jenis Kelamin: Laki-Laki 

Agama : Islam 

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Desember 2021  

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana peran pemerintah Desa 

dalam pengembangan objek wisata 

Sarae Nduha? 

 

Kami sebagai perantara dalam 

pengembangan objek wisata Sarae 

Nduha ini sangat aktif dalam 

mempromosikan objek wisata ini 

ke berbagai media sosial agar 

memudahkan tempat wisata ini 

ramai di kunjungi wisatawan. 

2 Apakah dalam pengembangan objek 

wisata Sarae Nduha melibatkan 

masyarakat setempat? 

 

Tentu saja, apalagi karang taruna di 

desa Sori Tatanga ini sangat aktif 

dalam hal membantu 

pengembangan objek wisata. 

3 Apakah kontribusi masyarakat dalam 

pengembangan objek wisata Sarae 

Nduha cukup membantu? 

Alhamdulilah, kami bersyukur 

masyarakat sangat antusias dalam 

hal ini mereka pun ikut bekerja 

sama dalam hal pengembangan 

objek wisata ini. 

4 Bagaimana cara mempromosikan 

objek wisata Sarae Nduha agar lebih 

dikenal lagi oleh masyarakat luas? 

 

Dunia sekarang serba canggih dan 

pemuda di desa kami tentunya 

tidak ingin ketinggalan dalam hal 

ini khususnya karang taruna 

mencoba mempromosikan objek 

Sarae nduha ini lewat media sosial 

seperti Facebook, Twitter, 

Instagram dan lain-lain. 

5 Apa yang sudah disiapkan oleh kepala 

Desa Sori Tatanga dalam 

mengantisipasi bencana alam yang 

bisa saja merusak potensi wisata? 

 

Kami selalu siap siaga jika terjadi 

sesuatu yang berdampak pada 

objek wisata ini kami akan urus 

bersama pemuda karang taruna 

yang sangat membantu pemerintah 
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desa dalam hal pengembangan 

objek wisata ini. 

6 Bagaimana dampak kunjungan wisata 

terhadap kondisi lingkungan objek 

wisata Sarae Nduha? 

 

Dampak dari kunjangan wisatawan 

sendiri yaitu kurangnya kesadaran 

wisatawan dalam hal membuang 

sampah pada tempatnya, sehingga 

objek wisata tersebut mudah kotor 

karena kurangnya keadaran 

wisatawan tersebut. 

7 Apa masukan atau saran bapak untuk 

pengembangan objek wisata Sarae 

Nduha yang layak dilakukan untuk 

masa yang akan datang 

 

Saran saya agar objek wisata Sarae 

Nduha dapat berkembang di masa 

yang akan datang kita harus selalu 

melakukan evaluasi terhadap objek 

wisata ini. Apa yang dapat menarik 

wisatawan, apa yang dapat 

mengembangkan objek wisata 

ininharus kita gali lagi tentunya 

dengan bantuan dinas pariwisata 

juga. 
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Informan : Tokoh Budaya 

Nama  : Agus 

Jenis Kelamin: Laki-laki 

Agama : Islam 

Hari/Tanggal : Jumat, 07 Januari 2022 

No Pertanyaaan Jawaban 

1 Menurut bapak kenapa objek 

wisata ini dinamakan Sarae 

Nduha? 

Secara keseluruhan kenapa objek wisata ini 

dinamakan Sarae Nduha karena ada pasir 

yang setiap harinya ia longsor kebawah 

atau lebih tepatnya seperti terkikis 

kebawah. Sarae yang berarti pasir dan 

Nduha yang berarti longsor. Itulah 

sebabnya kenapa objek wisata ini 

dinamakan Sarae Nduha 

2 Siapa yang pertama kali 

mencetuskan atau menamakan 

nama Sarae Nduha? 

 

Kalau untuk yang pertama kali 

mencetuskan nama Sarae Nduha itu sendiri 

dari pemuda-pemuda yang begitu aktif 

mereka juga bisa dikatakan yang 

mempromosikan objek wisata ini sehingga 

bisa seterkenal seperti saat ini 

3 Kapan sarae nduha ini mulai 

dijadikan objek pariwisata? 

 

Sarae Nduha ini mulai diajadikan objek 

wisata sekitar 5-6 tahun yang lalu. 

4 Bagaimana menurut bapak 

tentang objek wisata Sarae 

Nduha ini? 

 

Objek wisata ini sangat bagus untuk 

dikembangkan disamping memiliki 

keindahan alam yang asri, objek wisata ini 

juga merupakan saksi meletusnya gunung 

tambora pada tahun 1815. 

5 Apakah pariwisata Sarae Nduha 

merupakan salah satu bidang 

yang dapat menaikkan citra 

Kabupaten Dompu Nusa 

Tenggara Barat?  

 

tentu saja, hal ini ditandai dengan 

wisatawan yang berdatangan dari luar 

daerah yang semakin meningkat, dimana 

hal ini juga bisa menjadikan kabuparen 

dompu yang kaya akan objek wisata yang 

alami tanpa buatan tangan manusia. 

6 Apakah sektor pariwisata Sarae saya pribadi tentu akan sangat berharap 
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Nduha kedepan dapat menjadi 

unggulan pariwisata di 

Kabupaten Dompu Nusa 

Tenggara Barat?  

 

objek wisata ini bisa berkembang lebih 

baik lagi dan dapat menjadi pariwisata 

unggulan yang tidak kalah dari objek 

wisata dari luar daerah lainnya. 
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SEKRETARIS DESA SORI TATANGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOKOH BUDAYA 
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MASYARAKAT/PELAKU USAHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINAS PARIWISATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

94 
 

OBJEK WISATA SARAE NDUHA 
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