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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan strategi pengembangan 

objek Wisata Air Terjun Benang Stokel  antara lain membangun sarana prasarana 

seperti akses jalan, alat angkut dan sarana akomodasi, membuat atraksi wisata dan 

promosi obyek wisata, mengembangkan produk wisata, serta melibatkan 

masyarakat dalam pengelolaan wisata. Jika segala kekuatan dan peluang 

ditingkatkan serta meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman dilakukan 

didukung oleh penerapan strategi pengembangan yang tepat maka obyek Wisata 

Air Terjun Benang Stokel  terletak di Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang 

Utara Kabupaten Lombok Tengah akan mampu bersaing dengan obyek wisata 

lainnya yang ada di kawasan Pulau Lombok bahkan di Nusa Tenggara Barat. 

Sementara strategi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu stragtegi S-O 

yang dimana strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan sebaik 

mungkin untuk dapat mengambil peluang yang ada, adapun strategi yang dapat 

dilakukan adalah yang pertama memberlakukan pembayaran tiket masuk untuk 

menikmati keindahan panorama dan kenyamanan dan keasrian lokasi wisata. 

Yang Kedua membangun dan memperbaiki sarana dan pemeliharaan prasarana 

setiap Obyek wisata yang dikujungi oleh wisatawan,  seperti membangun tempat 

penjualan souvenir, MCK, lahan parkir, tempat pengambilan karcis, tempat 

penampungan dan gazebo. Dan yang ketiga menyarankan kawasan Air Terjun 

Benang Stokel untuk menjadi tempat penelitian bagi mahasiswa dari universitas 
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yang ada disekitarnya untuk meneliti flora dan fauna yang ada di Air Terjun 

Benang Stokel  lalu memanfaatkan hasil penelitian untuk memberi paket wisata 

edukatif kepada pengunjung. 

 

5.2  Saran 

Saran dalam pengembangan obyek Wisata Air Terjun Benang Stokel  di 

Kabupaten Lombok Tengah antara lain sebagai berikut : 

1. Untuk Pemerintah 

a. Dalam pengembangan obyek wisata perlu ditingkatkan peran serta 

pemerintah guna memaksimalkan pengembangan wisata. 

b. Obyek Wisata Air Terjun Benang Stokel   mempunyai potensi yang cukup 

besar untuk di kembangkan sehingga pemerintah harus lebih konsisten dan 

bergerak cepat dengan memaksimalkan potensi yang ada sehingga 

pengembangan wisata berkembang dengan cepat. 

c. Sangat diperlukan peran aktif pemerintah atau instansi terkait khususnya 

dibidang pariwisata dalam mengembangkan obyek wisata. 

2. Untuk Pengelola 

 Berdasarkan stategi S-O yang telah dibuat maka pengelola harus : 

a. Merealisasikan pembuatan pembayaran tiket masuk untuk menikmati 

keindahan panorama dan kenyamanan dan keasrian lokasi wisata. 

Pemberlakuan tiket masuk juga dapat menambah pendapatan daerah dan 

untuk mengontrol jumlah pengunjung yang masuk ke kawasan Air 
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Terjun Benang Stokel agar kerusakan alam akibat kelebihan pengunjung 

dapat dihindari sehingga kualitas lokasi wisata tetap terjaga. 

b. Merealisasikan pembangunan dan memperbaiki sarana dan pemeliharaan 

prasarana setiap objek wisata yang dikunjungi oleh wisatawan, tentu 

mereka menginginkan lokasi wisata yang menarik untuk dikunjungi, 

bukan hanya atraksi yang ditampilkan dari objek wisata akan tetapi 

sarana dan prasarana yang ada dikawasan obyek wisata. Sarana prasarana 

kepariwisataan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah 

kunjungan wisatawan datang ke objek wisata. Wisata seperti membangun 

tempat penjualan souvenir, MCK, lahan parkir, tempat pengambilan 

karcis, tempat pembuangan sampah dan gazebo. 

c. Menyarankan agar kawasan Air Terjun Benang Stokel dapat menjadi 

tempat penelitian bagi mahasiswa dari universitas lain untuk meneliti 

flora dan fauna yang ada di Air Terjun Benang Stokel  lalu 

memanfaatkan hasil penelitian untuk memberi paket wisata edukatif  

kepada pengunjung. 

3. Untuk Masyarakat 

a. Bagi masyarakat setempat diharapkan dapat berperan secara maksimal 

dalam mengembangkan potensi wisata dan menjaga kelestarian alam.  

b. Melakukan pemeliharaan terhadap daya tarik wisata yang dimiliki dan 

mempertahankan keramah-tamahan bagi wisatawan sehingga memberikan 

dampak positif dalam pengembangan wisata. 
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PEDOMAN WAWANCARA  

 

1. Pedoman wawancara untuk kepala Desa Aik Berik Kecamatan 

Batukliang 

1. Bagaimana pendapat anda mengenai objek wisata Air Terjun Benang 

Stokel ini ? 

2. Menurut anda manfaat apa saja yang di berikan oleh obyek wisata air 

terjun benang stokel kepada warga sekitar?  

3. Bagaimana pendapat anda mengenai pengembangan objek wisata Air 

Terjun Benang Stokel  pada masa yang akan datang, agar banyak 

dikunjungi wisatawan? 

 

2. Pedoman wawancara untuk Tokoh Masyarakat Desa Aik Berik 

Kecamatan Batukliang 

1. Bagaimana pendapat anda mengenai objek wisata Air Terjun Benang 

Stokel ini ? 

2. Menurut anda dengan adanya objek wisata ini apakah mendatangkan 

manfaat yang dapat dirasakan oleh penduduk setempat?  

3. Menurut anda, bagaimana sarana dan prasarana yang ada dan apa saja 

yang masih kurang di objek wisata ini? 

4. Menurut anda, apa saja kekuatan objek Wisata Air Terjun Benang Stokel 

untuk menarik wisatawan agar berkunjung di wisata tersebut? 

5. Menurut anda, kelemahan apa saja yang sering terjadi pada objek Wisata 

Air Terjun Benang Stokel ini ? 

6. Menurut anda, apa saja peluang objek Wisata Air Terjun Benang Stokel 

yang akan datang ? 

7. Menurut anda, ancaman apa saja yang sering terjadi pada objek wisata Air 

Terjun Benang Stokel ini?  

8. Bagaimana pendapat anda mengenai pengembangan objek wisata Air 

Terjun Benang Stokel  pada masa yang akan datang, agar banyak 

dikunjungi wisatawan? 

 

 



 

 
 

3. Pedoman wawancara untuk Pengelola Wisata Air Terjun Benang Stokel 

Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang 

1. Apakakah anda bisa menceritakan secara singkat tentang sejarah mengenai 

adanya Air Terjun Benang Stokel ini ? 

2. Apakah anda tau siapakah pertama kali yang merintis adanya air terjun 

Benang Stokel? 

3. Siapakah yang mengelola wisata Air Terjun Benang Stokel ini? 

4. Kenapa wisata air terjun benang stokel dikelolah oleh Gapoktan HKm? 

5. Bagaimana pendapat masyarakat mengenaiWisata Air Terjun Benang 

Stokel yang dikelola oleh Gapoktan HKm? 

6. Apakah alasan anda ingin  menjadi pengelola objek wisata Air Terjun 

Benang Stokel? 

7. Bagaimana menurut bapak dengan SDM yang berada di Wisata Benang 

Stokel ini? 

8. Menurut anda, apa saja kekuatan objek Wisata Air Terjun Benang Stokel 

untuk menarik wisatawan agar berkunjung di wisata tersebut? 

9. Menurut anda, kelemahan apa saja yang sering terjadi pada objek Wisata 

Air Terjun Benang Stokel ini ? 

10. Menurut anda, apa saja peluang objek Wisata Air Terjun Benang Stokel 

untuk menarik wisatawan agar berkunjung di wisata tersebut? 

11. Mengapa anda tertarik untuk menjadi pengelola objek wisata Air Terjun 

Benang Stokel? 

12. Menurut anda, ancaman apa saja yang terjadi pada objek wisata Air Terjun 

Benang Stokel ini?  

13. Lalu bagaimanakah tindakan yang anda ambil saat terjadi ancaman 

tersebut ? 

14. Bagaimana pendapat anda mengenai pengembangan objek wisata Air 

Terjun Benang Stokel  pada masa yang akan datang, agar banyak 

dikunjungi wisatawan 



 

 
 

4. Pedoman wawancara untuk Wisatawan Wisata Air Terjun Benang 

Stokel Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang 

1. Mengapa anda tertarik untuk berkunjung ke objek wisata Air Terjun Benag 

Stokel? 

2. Dari manakah anda memperolehinformasi objek wisata Air Terjun Benang 

Stokel? 

3. Menurut pendapat anda,  bagaimana sarana dan prasarana yang ada diobjek 

wisata Air Terjun Benang Stokel ini ?  

4. Menurut pendapat anda, bagaimana dengan suasana Wisata Air Terjun 

Benang Stokel ? 

5. Menurut pendapat anda, bagaima fasilitas-fasilitas yang sudah di objek wisata 

Air Terjun Benag Stokel ini? 

6. Bagaimana pendapat anda, apa yang harus di lakukan untuk 

pengembangan objek wisata Air Terjun Benang Stokel  pada masa yang 

akan datang, agar banyak dikunjungi wisatawan? 

 

5. Pedoman wawancara untuk Penerima Manfaat Air Terjun Benang 

Stokel Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang 

A. Pedagang 

 

1. Mengapa anda tertarik untuk berjualan di objek wisata Air Terjun Benang 

Stokel? 

2. Kendala apa saja yang sering anda temukan saat anda berjualan di objek 

Wisata Air Terjun Benang Stokel ? 

3. Sudah berapa lama anda berjualan di objek Wisata Air Terjun Benang 

Stokel ? 

4. Bagaimana manafaat yang anda rasakan setelah berjualan di objek Wisata 

Air Terjun Benang Stokel? 

5. Bagaimana pendapat anda, apa yang harus di lakukan untuk 

pengembangan objek wisata Air Terjun Benang Stokel  pada masa yang 

akan datang, agar banyak dikunjungi wisatawan ? 

 

 

 

 



 

 
 

B. Pemandu Wisata (Tour Gaide) 

 

1. Mengapa anda tertarik untuk menjadi pemandu wisata di objek wisata Air 

Terjun Benang Stokel? 

2. Apa yang anda rasakan setelah adanya wisata ait terjun benang stokel ini ? 

3. Menurut pendapat anda, bagaimana dengan suasana Wisata Air Terjun 

Benang Stokel ? 

4. Menurut pendapat anda, bagaima tentang fasilitas-fasilitas yang rusak di 

objek objek wisata Air Terjun Benag Stokel ini? 

5. Bagaimana pendapat anda, apa yang harus di lakukan untuk 

pengembangan objek wisata Air Terjun Benang Stokel  pada masa yang 

akan datang, agar banyak dikunjungi wisatawan? 

 

C. Tukang Ojek  

1. Mengapa anda tertarik untuk menjadi tukang ojek wisata Air Terjun 

Benang Stokel? 

2. Menurut anda, bagaimana aksesibilitas menuju objek wisata air terjun 

benang stokel ini ? 

3. Berapakah tarif yang anda gunakan saat mengojek para pengunjung ? 

4. Menurut bapak diarahkan kemana saja dari hasil pendapataan tersebut ? 

5. Bagaimana pendapat anda, apa yang harus di lakukan untuk 

mengembangan objek wisata Air Terjun Benang Stokel  pada masa yang 

akan datang, agar banyak dikunjungi wisatawan? 

 

 

 

    

 

 

 

  



 

 
 

MANUSKRIP WAWANCARA 

 

1. Manuskrip wawancara penelitian dengaan Kepala Desa Aik Berik 

Kecamatan Batukliang 

BIODATA : 

1. Nama   : Muslehudin, S. Pdi., M.Si 

2. Alamat   : Reban Burung  

3. Umur   : 40 Tahun 

4. Jabatan  : Kepala Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang 

5. Hari  : Kamis, 09 Mei 2019  

6. Pukul  : 09:00 Wita 

7. Tempat : Kantor Desa Ak Berik 

 

P Assalammualikum war. Wab 

Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram ingin 

melakukan penelitian tentang Analisis Strategi Pengembangan Obyek 

Wisata Air Terjun Benang Stokel. 

M Waalaikumsalam war. Wab 

Apa yang bisa saya bantu tentang judul skripsi  anda ini? 

P Bagaimana pendapat anda mengenai objek wisata Air Terjun Benang 

Stokel ini ? 

M Pandangan saya dengan adanya Air Terjun Benang Stokel Desa Aik 

Berik Kecamatan Batukliang banyak memberi manfaat yang sangat 

besar. 

P Menurut anda manfaat apa saja yang di berikan oleh obyek wisata air 

terjun benang stokel kepada warga sekitar?  

M Manfaat yang dibrerikan yakni Aliran air terjun yang terdapat di Desa 

Aik Berik, bisa dipakai untuk irigasi pertanian dan yang lainnya dipakai 

untuk minum yang di kelolah oleh PDAM Lombok Tengah Guna 

Perataan air bersih untuk Lombok bagian Tengah dan Selatan, Wisata Air 

terjun Benang Stokel membuka lapangan perkerjaan bagi warga Aik 

Berik Seperti Pemandu Wisata, Pedagang dan tukang Ojek. 

P Bagaimana pendapat anda mengenai pengembangan objek wisata Air 

Terjun Benang Stokel  pada masa yang akan datang, agar banyak 

dikunjungi wisatawan? 

M Kalau masalah pengembanga yang harus di lakukan yaitu Meningkatkan 

sumber daya manusianya dari segi terampil maupun kemampunya agar 

membuat Wisata Air Terjun Benang Stokel mampu bersaing dengan 

wisata lainnya. 



 

 
 

2. Manuskrip wawancara untuk Tokoh Masyarakat Desa Aik Berik 

Kecamatan Batukliang 

BIODATA: 

1. Nama   : Hartadi 
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4. Jabatan : Tokoh  Masyarakat 

5. Agama  : Islam  

6. Hari  : Kamis, 09 Mei 2019  

7. Pukul  : 09:00 Wita 

8. Tempat : Rumah Bapak Hartadi 

 

P Assalammualikum war. Wab 

Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram ingin 

melakukan penelitian tentang Analisis Strategi Pengembangan Obyek 

Wisata Air Terjun Benang Stokel. 

H Waalaikumsalam war. Wab 

Apa yang bisa saya bantu tentang judul skripsi  anda ini? 

P Bagaimana pendapat anda mengenai objek wisata Air Terjun Benang 

Stokel ini ? 

H Pandangan saya dengan adanya Air Terjun Benang Stokel Desa Aik 

Berik Kecamatan Batukliang masyarakat Desa Aik Berik merasa terbantu 

oleh wisata tersebut di karenakan mereka mendapatkan lapangan 

perkerjaan, seperti Tukang Ojek, Pemandu Wisata (Tour Gaide), dan 

Pedagang. 

P Menurut anda, bagaimana sarana dan prasarana yang ada dan apa saja 

yang masih kurang di objek wisata ini? 

H walaupun saran dan prasarana yang kurang terawat oleh pengelolah 

seperti gazebo atau tempat peristirahatan, toilet, dan area parkir yang 

tidak cukup luas. 

P Menurut anda, apa saja kekuatan objek Wisata Air Terjun Benang Stokel 

untuk menarik wisatawan agar berkunjung di wisata tersebut? 

H Adapun kekuatan Wisata Air Terjun Benang Stokel yakni wisata alam 

yang masih alami, Lokasi wisata yang tidak jahu dari Kota Mataram, dan 

airnya sangat dingin dikarenakan langsung menggalir dari gunung 

renjani. 

P Menurut anda, kelemahan apa saja yang sering terjadi pada objek Wisata 

Air Terjun Benang Stokel ini ? 

H Untuk kelemahannya Wisata Air Terjun Benang Stokel masih butuh 

perhatian oleh pemerintah setempat karena fasilitas-fasilitas yang tidak 

layak lagi digunakan, masih banyak sampah berserakan, tidak adanya 

pengawasan di wilayah (Hutan) perjalan Menuju Air Terjun Benang 



 

 
 

Stokel 

P Menurut anda, apa saja peluang objek Wisata Air Terjun Benang Stokel 

yang akan datang ? 

H Sedangkan untuk peluangnya adalah sekarang sudah dibuka jalur 

pendakian menuju Gunung Renjani dan banyak membuka pelung 

pekerjaan bagi warga Desa Aik Berik, 

P Menurut anda, ancaman apa saja yang sering terjadi pada objek wisata 

Air Terjun Benang Stokel ini?  

H Untuk ancamnya warga setempat masih was-was terhadap wisatawan 

yang berkendara menuju Wisata Air Terjun Stokel yang tidak pelan-

pelan membawa kendaraannya di karenakan takut anak-anak mereka 

tertabrak, budaya luar yang mulai masuk mempengaruhi anak-anak 

mereka ataupun mereka sendiri. 

P Bagaimana pendapat anda mengenai pengembangan objek wisata Air 

Terjun Benang Stokel  pada masa yang akan datang, agar banyak 

dikunjungi wisatawan? 

H untuk mengembangkan wisata tersebut saya berharap pemerinta setempat 

turut andil dalam mengembangkan wisata air Terjun Benang Stokel. 
 

3. Manuskrip wawancara untuk Pengelola Air Terjun Benang Stokel Desa 

Aik Berik Kecamatan Batukliang 

 

BIODATA: 

1. Nama   :   M. Kadran Hafifi, A.Md. Pai, S.Pd. 

2. Alamat  : Aik Berik  

3. Umur   : 37 Tahun 

4. Jabatan : Pengelola Air Terjun Benang Stokel 

5. Agama  : Islam 

6. Hari   : Sabtu, 25 Mei 2019 

7. Pukul   : 14:00 Wita 

8. Tempat : Rumah Bapak M. Kadran Hafifi, A.Md. Pai, S.Pd.  

 

P Assalammualikum war. Wab 

Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram ingin 

melakukan penelitian tentang Analisis Strategi Pengembangan Obyek 

Wisata Air Terjun Benang Stokel. 

M.K Waalaikumsalam war. Wab 

Apa yang bisa saya bantu tentang judul skripsi  anda ini? 

P Apakakah anda bisa menceritakan secara singkat tentang sejarah 

mengenai adanya Air Terjun Benang Stokel ini ? 

M.K Air Terjun Benang Setokel memiliki 2 terjunan air yang berketinggian 



 

 
 

sekitar 30 meter.  Air terjun disebelah kiri memiliki debit yang lebih 

besar dibandingkan yang kanan, nama Benang Stokel dalam bahasa 

setempat berarti segumpal benang.  Nama ini diberikan karena bentuk 

air terjun ini menyerupai benang yang diikat menyat Air terjun ini 

bersumber langsung dari mata air besar yang menyembul di puncak 

gunung.  Untuk menuju Air Terjun Benang Kelambu tersebut harus 

melewati jalan setapak  sejauh 1 km (dengan waktu tempuh sekitar 30 

menit) menembusi hutan tropis dengan lembah dan bukit yang terjal. 

P Apakah anda tau siapakah pertama kali yang merintis adanya air terjun 

Benang Stokel? 

M.K Air Terjun Benang Stokel pertama kali di perintis dan dikelolah  oleh 

bapak saya yang bernama Bapak “Abdul Kadir Maklum”  dari Tahun 

2000 sampai Tahun 2015. 

P Siapakah yang mengelola wisata Air Terjun Benang Stokel ini? 

M.K Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Hutan Lindung Kemasyarakatan 

(HKM) 

P Kenapa wisata air terjun benang stokel dikelolah oleh Gapoktan HKm? 

M.K Karena adanya pengakuan dari Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) 

bahwa Air Terjun Benang Stokel termasuk wilayah Hutan Lindung 

Kemasyarakatan (HKM), sejak dari tahun 2015 sampai sekarang Air 

Terjun Benang Stokel di kelolah oleh Gapoktan HKm itu sendiri, 

P Bagaimana tindakan masyarakat atas wisata air terjun benang 

stokelyang di kelolah oleh Gapoktan HKm? 

M.K Karena Bapak “Abdul Kadir Maklum”  sekarang hanya dikenal tinggal 

namanya saja, masyarakat sekitar pernah melakukan komplik tentang 

Air Terjun Benang stolel yang di pegang dan di kelolah oleh 

GAPOKTAN, tapi tidak ada respon dari pihat yang berwajib. Saya 

sekarang salah satu pengurus Wisata Air Terjun Benang Stokel saya di 

bidang SDM (Sumber Daya Manusia). 

P Apakah alasan anda ingin  menjadi pengelola objek wisata Air Terjun 

Benang Stokel? 

M.K Saya ingin menjadi pengelola dikarenakan tidak adanya orang atau 

lembaga yang ingin mengelolanya menjadi suatu yang bermanfaat, 

serta ide menjadi sesuatu hal yang baru. 

P Bagaimana menurut bapak dengan SDM yang berada di Wisata Benang 

Stokel ini? 

M.K Kebetulan saya sekarang salah satu pengurus Wisata Air Terjun 

Benang Stokel saya dibidang SDM (Sumber Daya Manusia) yang 

dimana saya adalah pengatur perihal tentang sumber daya manusianya. 

P Menurut anda, apa saja kekuatan objek Wisata Air Terjun Benang 

Stokel untuk menarik wisatawan agar berkunjung di wisata tersebut ? 

M.K Untuk “kekuatan” adanya Wisata Air Terjun Benang Stokel yakni 

masyarakat merasa terbantu oleh air terjun tersebut karena  Aliran air 

terjun yang terdapat di Desa Aik Berik, bisa dipakai untuk irigasi 

pertanian dan yang lainnya dipakai untuk minum yang di kelolah oleh 

PDAM Lombok Tengah Guna Perataan air bersih untuk Lombok 



 

 
 

bagian Tengah dan Selatan.Wisata Air Terjun Benag Stokel juga dekat 

dari Kota Mataram, airnya sangat segar di karenakan turun langsung 

dari gunung renjani, Pemandangannya yang sangat indah karena air 

terjun benang stokel mempunyai 2 (dua) buah air terjun. 

P Menurut anda, kelemahan apa saja yang sering terjadi pada objek 

Wisata Air Terjun Benang Stokel ini ? 

M.K Sedangkan “kelemahan” adanya Wisata Air Terjun Benang Stokel 

tersebut adalah masih masalah sampah karena lokasi tempat 

pembuangan sampah tidak ada, sempat pada tahun 2017 Pemerintah 

setempat menyumbangakan kendaran sampah oleh Dinas Periwisata 

tapi hanya sebentar saja kurang lebih 2-3 Bulan dikarenakan mereka 

meminta distribusi untuk bahan bakar kendaraan tersebut pihak 

pengelola memita waktu untuk diskusi dengan pengelola yang lain, 

setelah memputuskan untuk menyanggupi biaya bahan bakar kendaraan 

tersebut malah tidak ada kabar lagi sampai sekarang untuk mengenai 

masalah kendaraan sampah yang disumbang oleh Dinas Periwisata, 

untuk sumber daya manusia (SDM) yang berkerja di Wisata Air Terjun 

Benang Stokel menjadi Pemandu Wisata (Tour Guide)yang belum 

mahir berbaha Inggis ingin menuntut hak yang sama dengan Pemandu 

Wisata (Tour Guide) yang sudah mahir, fasilitas yang tidak memadai. 

P Menurut anda, apa saja peluang objek Wisata Air Terjun Benang Stokel 

untuk menarik wisatawan agar berkunjung di wisata tersebut ? 

M.K Sedangkan untuk “peluang” adanya Wisata Air Terjun Benang Stokel 

yakni banyak kegiatan masyarakat seperti perkebunan dan pertanian, 

adanya pintu-pintu usaha seperti berdagang, menjadi pemandu wisata, 

dan tukang ojek untuk mengantar jemput wisata, dan sudah dibukannya 

jalur pendakian menuju Gunung Rinjani. 

P Menurut anda, ancaman apa saja yang terjadi pada objek wisata Air 

Terjun Benang Stokel ini ?  

M.K Sedangkan untuk “ancaman”  adanya wisata air terjun benag stokel 

adalah diperlukan adanya wisata tanggap bencana (Bencana dan 

Longsor) maksunya di sini belum ada pemandu tanggap bencana untuk 

memberi arahan kepada wisatawan sebelum menuju ke lokasi tersebut, 

adanya Biologi Hasat, Maksudnya di sini berubanhya prilaku-prilaku 

hewan dan tumbuh-tumbuhan menjadi hewan ekspresif dan tumbuh-

tumbuhan menjadi racun dan gatal-gatal yang dikarenakan prilaku 

manusia yang semau-maunya contoh memberi makanan sembarangan 

kepada hewan dan memotong tumbuh-tumbuhan sembarangan. 

P Lalu bagaimanakah tindakan yang anda ambil saat terjadi ancaman 

tersebut ? 

M.K maka yang akan saya lakukan  yang pertama adalah membuat 

kebijakan mengenai larangan atau berhati-hati terhadap flora dan fauna 

yang ada di kawasan objek wisata air terjun benang stokel, yang kedua 

membuat rambu-rambu peringatan disetiap sudut kawasan wisata agar 

pengunjung beserta stake holder lainnya agar dapat membaca dan 

mentaati regulasi (kebijakan) yang telah disepakati bersama.  



 

 
 

P Bagaimana pendapat anda mengenai pengembangan objek wisata Air 

Terjun Benang Stokel  pada masa yang akan datang, agar banyak 

dikunjungi wisatawan ? 

M.K Adapun harapan kami untuk mengembangkan wisata tersebut saya 

berharap kepada pemerintah setempat untuk turut andil dalam 

mengembangkan wisata air Terjun Benang Stokel. Juga saya berharap 

seluruh stake holder untuk dapat menjaga keamanan dan kenyamanan 

bersama serta menjaga kebersihan lingkungan setempat dan memiliki 

kesadaran dalam membangun bersama objek wisata air terjun benang 

stokel kearah lebih baik. 

 

4. Manuskrip wawancara untuk WisatawanAir Terjun Benang Stokel Desa 

Aik Berik Kecamatan Batukliang 

A. WISATAWAN MANCANEGARA 

 

       BIODATA: 

1. Name : Mr. Joy 

2. Address : England 

3. Age : 25 years 

4. Religion : Christianity 

5. Day : Friday, June 14, 2019 

6. At : 9:30 a.m. 

7. Place : Benang Stokel Waterfall Tourism Area 

 

P Good morning. 

I was a student from the University of Muhammadiyah Mataram who 

wanted to do a research on the Analysis of the Development Strategy of 

the Stokel Yarn Waterfall Tourism Object. 

J  Good morning. 

What can I do about your thesis title? 

P Why are you interested in visiting the tourist attraction of Benang Stokel 

? 

J The reason I visited the tourist attractions of Benang Stokel Waterfall 

was because one of the attractions was very close from the city of 

Mataram. 

P Where did you get information on the attraction of Benang Stokel 

Waterfall? 

J I got information about the waterfall from my friend, I headed to the 

location of the waterfall using google maps. 



 

 
 

P In your opinion, what about the atmosphere of the Benang Stokel 

Waterfall Tourism? 

J What I see now is the very natural scenery of Benang Stokel Waterfall, 

and the very cool water. 

P n your opinion, how about the damaged facilities at the Benag Stokel 

Waterfall tourist attraction? 

J But what is still lacking is the waste problem because there is still a lot of 

garbage scattered around. 

P What do you think, what should be done to develop a tourist attraction 

for Benang Stokel Waterfall in the future, so that it is visited by many 

tourists? 

J In my opinion, the scenery is still natural if there are still a lot of scenic 

scenery that will not be pleasing to the eye, I hope the manager must 

quickly overcome the problem so that the Benang Stokel Waterfall 

Tourism can be maintained and visitors feel at home to visit this Stokel 

Yarn Waterfall and Yarn Netting. 

 

BIODATA : 

1. Nama   :   Mr. Joy 

2. Alamat  :  England 

3. Umur   : 25 Tahun 

4. Agama  : Kristen 

5. Hari  : Jum’at, 14 Juni 2019 

6. Pukul  : 09:30 Wita 

7. Tempat : Area Wisata Air Terjun benang Stokel  

 

P Selamat Pagi. 

Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram ingin 

melakukan penelitian tentang Analisis Strategi Pengembangan Obyek 

Wisata Air Terjun Benang Stokel. 

J  Waalaikumsalam war. Wab 

Apa yang bisa saya bantu tentang judul skripsi  anda ini? 

P Mengapa anda tertarik untuk berkunjung ke objek Wisata Air Terjun Benang 

Stokel? 

J Alasan saya berkunjung ke tempat wisata Air Terjun Benang Stokel 

adalah dikarenakan salah satu tempat wisata tersebut sangat dekat dari 

Kota Mataram. 

P Dari manakah anda memperoleh informasi objek wisata Air Terjun Benang 

Stokel? 

J Saya mendapatkan informasi tentang air terjun tersebut dari teman saya, 

saya menuju ke lokasi air terjun tersebut menggunakan google maps. 



 

 
 

P Menurut pendapat anda, bagaimana dengan suasana Wisata Air Terjun 

Benang Stokel ? 

J Yang saya lihat sekarang ini pemandangan Wisata Air Terjun Benang 

Stokel yang masih sangat alami,dan airnya yang sangat sejuk. 

P Menurut pendapat anda, bagaima tentang fasilitas-fasilitas yang rusak di 

objek objek wisata Air Terjun Benag Stokel ini? 

J Tetapi yang masih kurang yaitu masalah sampah karena disini masih 

banyak terdapat sampah yang berserakan. 

P Bagaimana pendapat anda, apa yang harus dilakukan untuk 

pengembangan objek wisata Air Terjun Benang Stokel  pada masa yang 

akan datang, agar banyak dikunjungi wisatawan? 

J Menurut saya pemandangan yang masih alami apabila masih banyak 

sampah pemandangan itu akan tidak enak dipandang, saya berharap 

pengelola harus cepat mengatasi masalah tersebut agar Wisata Air Terjun 

Benang Stokel bisa dipertahankan dan pengunjung betah untuk 

mengunjungi Wisata Air Terjun Benang Stokel dan Benang Kelambu ini. 
 

B. WISATAWAN DOMESTIK 

BIODATA: 

1. Nama   : Arland 

2. Alamat  : Surabaya 

3. Umur   : 25 Tahun 

4. Agama  : Islam 

5. Hari  : Sabtu, 15 Juni 2019 

6. Pukul  : 08:30 Wita 

7. Tempat : Area Wisata Air Terjun Benang Stokel 

 

P Assalammualikum war. Wab 

Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram ingin 

melakukan penelitian tentang Analisis Strategi Pengembangan Obyek 

Wisata Air Terjun Benang Stokel. 

A Waalaikumsalam war. Wab 

Apa yang bisa saya bantu tentang judul skripsi  anda ini? 

P Mengapa anda tertarik untuk berkunjung ke objek wisata Air Terjun Benag 

Stokel? 

A kebetulan saya berserta rombongan berlibur di Kota Mataram dan  

sekaligus berkunjung ke tempat Wisata Air Terjun Benang Stokel  

dikarenakan wisata tersebut sangat dekat dari Kota Mataram, saya 

berkunjung ke wisata tersebut karena saya dan rombongan sangat suka 



 

 
 

dengan suasana air terjun. 

P Dari manakah anda memperoleh informasi objek wisata Air Terjun Benang 

Stokel? 

A saya mendapat informasi dari teman saya yang sudah berkerja di Kota 

Mataram saya menuju ke lokasi diajak oleh teman tersebut. 

P Menurut pendapat anda, bagaimana dengan suasana Wisata Air Terjun 

Benang Stokel ? 

A Saya melihat pemandangan yang begitu memanjakan mata dan sejuknya 

suasana wisata alam yang masih alami. 

P Menurut pendapat anda, bagaima tentang fasilitas-fasilitas yang rusak di 

objek objek wisata Air Terjun Benag Stokel ini? 

A masih kurangnya fasilitas pendukung seperti toilet, dan gazebo atau 

tempat peristirahatan  yang tidak terawat. 

P  Bagaimana pendapat anda, apa yang harus di lakukan untuk 

pengembangan objek wisata Air Terjun Benang Stokel  pada masa yang 

akan datang, agar banyak dikunjungi wisatawan? 

A  Pendapat saya yakni pengurus wisata air terjun harus ramah kepada 

pengunjung, adanya sosialisasi mengenai Air Terjun Benang Stokel 

kepada pengunjung sebelum menuju ketempat wisata tersebut. 

 

C. WISATAWAN   LOKAL 

BIODATA : 

1. Nama   : Vina 

2. Alamat  : Mataram 

3. Umur   : 20 Tahun 

4. Agama  : Islam 

5. Hari  : Sabtu, 15 Juni 2019 

6. Pukul  : 10.30 Wita 

7. Tempat : Area Wisata Air Terjun benang Stokel 

P Assalammualikum war. Wab 

Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram ingin 

melakukan penelitian tentang Analisis Strategi Pengembangan Obyek 

Wisata Air Terjun Benang Stokel. 

M Waalaikumsalam war. Wab 

Apa yang bisa saya bantu tentang judul skripsi  anda ini? 

P Mengapa anda tertarik untuk berkunjung ke objek wisata Air Terjun Benag 

Stokel? 

M Alasan saya menuju wisata Air Terjun Benang Stokel di karanekan saya 

melihat di Social Media, wisata Air Terjun Benang Stokel adalah salah 

satu wisata yang sangat indah untuk di kunjungi dipulau Lombok, 

menurut teman-teman saya mengatakan bahwa wisata Air Terjun Benang 



 

 
 

Stokel cukup minarik untuk di kunjungi sehingga rasa penasaran saya 

muncul untuk berkunjung. 

P Dari manakah anda memperoleh informasi objek wisata Air Terjun Benang 

Stokel? 

M Saya menuju ke wisata tersebut bersama rombongan yang kebetulan 

salah satu diantara mereka telah mengatahui lokasi wisata tersebut.  

P  Menurut pendapat anda, bagaimana dengan suasana Wisata Air Terjun 

Benang Stokel ? 

M  setelah sampai akhirnya lelah dan rasa penasaran saya terbayarkan 

dengan pemandangan yang begitu memanjakan mata dan sejuknya 

suasana wisata alam yang masi alami. 

P Menurut pendapat anda, bagaima tentang fasilitas-fasilitas yang rusak di 

objek wisata Air Terjun Benag Stokel ini? 

M Yang masih menjadi kelamahan diwisata tersebut adalah kurangnya 

kesadaran pengunjung menjaga kebersihan lingkungan padahal fasilitas 

tempat sampah yang sudah di sediakan oleh petugas pengelola. 

P  Bagaimana pendapat anda, apa yang harus dilakukan untuk 

pengembangan objek wisata Air Terjun Benang Stokel  pada masa yang 

akan datang agar banyak dikunjungi wisatawan? 

M  Ya agar banyak dikunjungi oleh para pengunjung menurut sata sebaiknya 

pemerintah bekerjasama dengan pengelola agar bagaimana kedepannya 

wisata ini bisa terjaga kebersihannya serta keamanan selalu tetap 

ditingkatkan. 

 

5. Manuskrip wawancara untuk Penerima Manfaat Air Terjun Benang 

Stokel Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang 

A. Pedagang 

BIODATA   

1. Nama   : Aisyah 

2. Alamat  : Pemotoh Tengah 

3. Umur   : 38 Tahun 

4. Agama  : Islam 

5. Hari  : Minggu, 16 Juni 2019 

6. Pukul  : 09:30 Wita 

7. Tempat : Area Wisata Air Terjun Benang Stokel  

P Assalammualikum war. Wab 

Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram ingin 

melakukan penelitian tentang Analisis Strategi Pengembangan Obyek 

Wisata Air Terjun Benang Stokel. 

A Waalaikumsalam war. Wab 



 

 
 

Apa yang bisa saya bantu tentang judul skripsi  anda ini? 

P Mengapa anda tertarik untuk berjualan di objek wisata Air Terjun Benang 

Stokel? 

A Karena panghasilan berjualan di wisata ini lebih banyak keuntungan 

dibandingkan berjualan ditempat lain juga pengunjung yang banyak 

apalagi dikala libur banyak pembeli. 

P Kendala apa saja yang sering anda temukan saat anda berjualan di objek 

Wisata Air Terjun Benang Stokel ? 

A Kendalanya ya disaat hujan membuat jalanan licin sehingga sulit untuk 

membawa dagangan juga biasanya sepi sehingga sedikit pembeli. 

P  Sudah berapa lama anda berjualan di objek Wisata Air Terjun Benang 

Stokel ? 

A  Semenjak berdirinya wisata air terjun ini saya sudah berjualan seperti 

snack, sate dan makanan ringan lainnya. 

P Bagaimana manafaat yang anda rasakan setelah berjualan di objek Wisata 

Air Terjun Benang Stokel? 

A Wisata Air Terjun Benang Stokel mampu membuka lapangan kerja bagi 

Masyarakat sekitar termaksuk saya, yang sedang berdagang di area 

wisata Air Terjun Benang Stokel,  dapat meningkatkan ekonomi keluarga 

saya dari hasil berjualan di area wisata benang stokel. 

P  Bagaimana pendapat anda, apa yang harus di lakukan untuk 

pengembangan objek wisata Air Terjun Benang Stokel  pada masa yang 

akan datang, agar banyak dikunjungi wisatawan? 

A  Saya harap kedepannya wisata ini mampu menjadi wisata yang banyak 

dikunjungi karena keindahan alamnya sehingga pengunjung pun bertandang 

lebih banyak dan para pedagang pun dapat  merasakan manfaat dari adanya 

objek wisata ini.  

 

B. Pemandu Wisata (Tour Gaide) 

BIODATA   

1. Nama   : Rizal 

2. Alamat  : Gunung Jae 

3. Umur   : 29 Tahun 

4. Agama  : Islam 

5. Hari  : Minggu, 16 Juni 2019 

6. Pukul  : 11.00 Wita 

7. Tempat : Area Wisata Air Terjun Benang Stokel  

P Assalammualikum war. Wab 

Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram ingin melakukan 

penelitian tentang Analisis Strategi Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun 

Benang Stokel. 

R Waalaikumsalam war. Wab 



 

 
 

Apa yang bisa saya bantu tentang judul skripsi  anda ini? 

P Mengapa anda tertarik untuk menjadi pemandu wisata di objek wisata Air 

Terjun Benang Stokel? 

R Sangat membantu kehidupan saya dan keluarga saya yang awalnya saya 

sebagai pengangguran. 

  

P Apa yang anda rasakan setelah adanya wisata ait terjun benang stokel ini ? 

R Dengan adanya wisata Air Terjun Benang Stokel ini saya mendapat 

penghasilan dari pemandu wisata (Tour Gaide)”. 

P  Menurut pendapat anda, bagaimana dengan suasana Wisata Air Terjun Benang 

Stokel ? 

R  Dengan adanya wisata benang stokel ini dapat membuka lapangan pekerjaan 

pemandu wisata (Tour Gaide) bagi saya, 

P Menurut pendapat anda, bagaima tentang fasilitas-fasilitas yang rusak di objek 

objek wisata Air Terjun Benag Stokel ini? 

R Fasilitas yang tidak terawat dan tidak terurus juga masalah sampah yang belum 

terealisasikan kebersihannya. 

P  Bagaimana pendapat anda, apa yang harus di lakukan untuk pengembangan 

objek wisata Air Terjun Benang Stokel  pada masa yang akan datang, agar 

banyak dikunjungi wisatawan? 

R  Ya itu agar menjaga dan memiliki kesadaran mengenai masalah sampah agar 

wisata ini tetap bersih, alami dan asri serta pengunjung tentu akan betah berlibur 

ke wisata ini. 

 

C. Tukang Ojek  

BIODATA   

1. Nama   :   M. Saif 

2. Alamat  :  Pemotoh Barat 

3. Umur   : 46 Tahun 

4. Agama  : Islam 

5. Hari  : Minggu, 16 Juni 2019 

6. Pukul  : 14.00 Wita 

7. Tempat : Area Wisata Air Terjun Benang Stokel 

 

 

P Assalammualikum war. Wab 

Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram ingin 

melakukan penelitian tentang Analisis Strategi Pengembangan Obyek 

Wisata Air Terjun Benang Stokel. 

H Waalaikumsalam war. Wab 



 

 
 

Apa yang bisa saya bantu tentang judul skripsi  anda ini? 

P Mengapa anda tertarik untuk menjadi tukang ojek wisata Air Terjun Benang 

Stokel? 

H Wisata Air Terjun Benang Stokel mampu memberi manfaat, seperti 

Membuka lapangan kerja bagi warga sekitar termasuk saya yang sedang 

mengojek di area wisata Air Terjun Benang Kelambu, pemandu wisata 

(Tour Gaide) dan pedagang. 

P Menurut anda, bagaimana aksesibilitas menuju objek wisata air terjun 

benang stokel ini ? 

H Soalnya pasalnya tidak ada jalan untuk ke arah wisata Air Terjun Benang 

Stokel. 

P  Berapakah tarif yang anda gunakan saat mengojek para pengunjung ? 

H  Biasanyaa hari ramai sabtu dan minggu dan untuk tarif Rp. 35.000,00-

/orang bolak balik ke benang kelambu. 

P Menurut bapak diarahkan kemana saja dari hasil pendapataan tersebut ? 

H Pendapatan dari wisata benang stokel di arahkan ke pembangunan Desa 

Aik Berik. 

P  Bagaimana pendapat anda, apa yang harus di lakukan untuk 

pengembangan objek wisata Air Terjun Benang Stokel  pada masa yang 

akan datang, agar banyak dikunjungi wisatawan? 

H  Membuka lapangan pekerjaan bagi para tukang ojek yang handal 

dibidangnya serta dapat memberikan kesejahteraan bagi kami semua yang 

meraup keuntungan meskipun tidak seberapa juga membuat jalan untuk 

menuju kearah wisata agar bisa diperbaiki dan layak untuk digunakan. 

  

  



 

 
 

  



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


