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ABSTRAK 

 

Pengembangan kawasan Geopark menjadi upaya yang tengah dicanangkan oleh 

Pemerintah Daerah dalam melindungi fungsi warisan alam sekaligus mengembangkan 

perekonomian daerahnya. Salah satu daerah yang memiliki potensi dalam upaya 

pengembangan kawasan Geopark Silokek yang terdapat di Kabupaten Sijunjung, Provinsi 

Sumatera Barat. Semenjak kawasan Geopark Silokek ditetapkan sebagai Geopark 

Nasional pada tahun 2018, dengan kekayaan alam yang dimilikinya dilakukan 

pengembangan dan penataan kawasan Geopark Silokek yang merupakan urgensi 

pelaksanaan arah kebijakan pengembangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan. 

Pengembangan tersebut dikhawatirkan merusak kawasan yang ditetapkan sebagai 

kawasan lindung geologi. Oleh karena itu, pentingnya penelitian ini dilakukan bertujuan 

untuk mengidentifikasi perubahan aktivitas masyarakat dan perubahan penggunaan lahan 

yang terjadi akibat pengembangan Geopark Silokek.  

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik 

analisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis overlay map. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data primer 

berupa observasi non-partisipan dan kuesioner, serta pengumpulan data sekunder yang 

diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan 

bahwa perubahan aktivitas masyarakat di Geopark Silokek didominasi oleh perkembangan 

aktivitas perdagangan dan jasa dan aktivitas lainnya yang bergerak di sektor parwisata 

yang berbasis sumber daya alam. Perkembangan aktivitas yang muncul akibat rencana 

pengembangan Geopark Silokek berbanding lurus dengan perubahan penggunaan lahan 

yang terjadi di Geopark Silokek. Penggunan lahan yang terjadi di Geopark Silokek 

cenderung menyesuaikan dengan sistem aktivitas yang berkembang di kawasan tersebut, 

terutama penggunaan lahan untuk mendukung aktivitas parisiwata. 
 

Kata Kunci : Geopark Silokek, Perubahan Aktivitas, Perubahan Penggunaan Lahan 

 

A. Pendahuluan 

Pengembangan kawasan Geopark menjadi upaya yang saat ini tengah 

dicanangkan oleh pemerintah daerah dalam melindungi fungsi warisan alam 

sekaligus mengembangkan daerahnya. Salah satu daerah yang memiliki potensi 

dalam upaya pengembangan kawasan Geopark yaitu Kabupaten Sijunjung Provinsi 

Sumatera Barat dengan Geopark Silokek yang dimilikinya. Dikutip dari laman 

berita resmi Kabupaten Sijunjung pada tanggal 30 November 2018, Geopark 

Silokek resmi ditetapkan sebagai Geopark Nasional. Geopark Silokek ditetapkan 

sebagai Geopark Nasional dengan tiga nilai utama yaitu arkeologi, ekologi, dan 

mailto:tsurayya.22116106@student.itera.ac.id
mailto:sumaryo.1964@fp.unila.ac.id
mailto:adnin.asbi@pwk.itera.ac.id


 

budaya. Penetapan tersebut memberikan kontribusi yang cukup banyak, salah 

satunya dapat memberikan peluang Kabupaten Sijunjung untuk dapat mempercepat 

pengembangan daerahnya. 

Pada saat pengembangan kawasan Geopark Silokek, potensi-potensi yang 

terdapat mulai digali kembali untuk keperluan wisata sekaligus dikembangkan. Saat 

seperti inilah, pola pikir masyarakat mulai terpengaruh untuk beraktivitas di tempat 

yang memiliki peluang yang cukup besar terhadap sektor ekonomi. Hal itu 

membuat aktivitas masyarakat tersebut menjadi kegiatan dominan yaitu 

pengembangan pariwisata. Kemudian, akan memengaruhi terjadinya perubahan 

penggunaan lahan desa sebagai dampak terjadinya pengembangan kegiatan 

pariwisata di daerah perdesaan. 

Menurut BAPPEDA Kabupaten Sijunjung (2019), pengembangan kawasan 

Geopark Silokek mampu menstimulus kegiatan ekonomi masyarakat dan 

pembangunan yang berkelanjutan. Realisasi pengembangan kawasan Geopark 

Silokek akan sangat berpengaruh terutama pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat disekitar kawasan Geopark Silokek dan akan berdampak pula pada 

Kabupaten Sijunjung secara keseluruhan. Salah satu konsep yang akan 

dikembangkan adalah penataan kawasan Geopark Silokek melalui pembangunan 

infrastruktur dan sarana prasarana penunjang lainnya serta pengembangan sumber 

daya manusia di Silokek. Pada akhirnya, pengembangan tersebut dikhawatirkan 

mengganggu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi. Oleh 

karena itu, pentingnya penelitian ini dilakukan adalah untuk mengidentifikasi 

perubahan aktivitas masyarakat yang diakibatkan oleh kegiatan pengembangan 

Geopark Silokek. Setelah diketahui perubahan aktivitas yang terjadi pada 

masyarakat, maka perubahan penggunaan lahan juga menjadi poin yang sangat 

penting untuk diteliti. 

 

B. Metode Penelitian 

Besarnya peran penggunaan data kuantitatif pada penelitian ini, maka 

ditentukan bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan kuantitatif. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini 

meliputi pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Data primer 

diperoleh melalui observasi untuk mengetahui kondisi lokasi eksisting Geopark 

Silokek dan kuisioner untuk mengetahui perubahan aktivitas masyarakat akibat 

adanya pengembangan Geopark Silokek.  

Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis statistik deskriptif 

kuantitatif dan analisis spasial atau overlay map. Pada analisis statistik deskriptif 

kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi perubahan aktivitas dan 

perkembangan masyarakat di kawasan Geopark Silokek mencakup jenis aktivitas 

dan mata pencaharian masyarakat kawasan Geopark Silokek berdasarkan jenis 

aktivitasnya. Analisis overlay map digunakan untuk mengidentifikasi perubahan 

penggunaan lahan dilihat dari perbandingan jenis dan luas penggunaan lahan 

wilayah studi sebelum dilakukannya pengembangan kawasan Geopark Silokek 

pada tahun 2015 dengan kondisi setelah adanya kawasan Geopark Silokek pada 

tahun 2020. Aplikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Arc. View GIS 10.3 

yaitu perangkat lunak yang dirilis oleh ESRI (Environmental Systems Research 

Institute). 



 

 

 

Teknik sampling yang digunakan untuk kuesioner dalam penelitian ini 

mengggunakan teknik non-probability sampling. Salah satu teknik pemilihan 

sampel yang dapat digunakan untuk menghasilkan sampel yang baik dari populasi 

yang besar yaitu teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan 

teknik penentuan sampel yang digunakan oleh peneliti apabila peneliti memiliki 

pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya (Arikunto, 2010). Oleh 

karena itu, peneliti menetapkan teknik purposive sampling dengan beberapa 

pertimbangan atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel 

sehingga dapat mewakili karakteristik populasi yang diinginkan dalam penelitian. 

Sampel yang sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah 

masyarakat yang menetap di kawasan Geopark Silokek dan termasuk dalam usia 

kerja. 

Menurut BPS Sijunjung (2019) masyarakat yang termasuk dalam usia kerja 

yaitu dalam rentang usia 15 hingga 60 tahun. Dikarenakan beberapa data yang 

dibutuhkan ditujukan bagi penduduk yang sudah memasuki usia kerja sejak lima 

tahun yang lalu, maka sampel akan diambil dari penduduk yang berusia 20 tahun 

hingga 60 tahun. Pembagian populasi sesuai dengan kelompok umur adalah sebagai 

berikut: 
 

Tabel 1. Populasi Berdasarkan Kelompok Umur 

Kelompok 

Umur 

Jumlah Populasi 

Kecamatan 

Sijunjung 

Jumlah Populasi 

Kecamatan 

Sumpur Kudus 

Total 

Populasi 

20-24 3.465 2.001 5.466 

25-29 3.767 2.111 5.878 

30-34 3.716 2.192 5.908 

35-39 3.552 1.822 5.374 

40-44 3.148 1.552 4.700 

45-49 2.886 1.324 4.210 

50-54 2.451 1.389 3.840 

55-59 2.041 1.211 3.252 

Total Populasi 25.026 13.602 38.628 

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2019 

 

Untuk memperoleh sampel yang akurat, maka dibutuhkan rumus penentuan 

besaran sampel. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah 

sampel adalah menggunakan rumus Slovin menurut Husein (2014). Penggunaan 

rumus Slovin menurut Husein memperlihatkan batas kesalahan yang tidak dapat 

digunakan pada ukuran populasi. Rumus Slovin yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑛𝑒2
     

Keterangan: 

n : Jumlah sampel 

N : Jumlah populasi 

E : Batas toleransi kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolelir 

atau diinginkan (10%) 



 

Penggunaan rumus Slovin menurut Husein ini memiliki batas kesalahan 

untuk menentukan jumlah sampel yang dapat digunakan. Pada Tabel 2 akan 

dicantumkan ukuran sampel pada batas-batas kesalahan dan jumlah populasi yang 

ditetapkan. 
 

Tabel 2. Ukuran Sampel untuk Batas-Batas Kesalahan 

dan Jumlah Populasi yang Ditetapkan 

Populasi 
Batas-batas Kesalahan 

±1% ±2% ±3% ±4% ±5% ±10% 

500 * * * * 222 83 

1500 * * 638 441 316 94 

2500 * 1250 769 500 345 96 

3000 * 1364 811 517 353 97 

4000 * 1538 870 541 364 98 

5000 * 1667 909 556 370 98 

6000 * 1765 938 566 375 98 

7000 * 1842 959 574 378 99 

8000 * 1905 976 580 381 99 

9000 * 1957 989 584 383 99 

10000 5000 2000 1000 588 385 99 

50000 8333 2381 1087 617 387 100 
Sumber: Husein, 2014 

 

Berdasarkan Tabel 2, jumlah populasi yang digunakan adalah sebanyak 

38.628 orang. Pada penelitian ini menggunakan batas toleransi kesalahan (e) 

sebesar 10%, hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan penelitian sebesar 90%. 

Berikut merupakan hasil jumlah sampel yang diperoleh melalui perhitungan sampel 

di atas. 

𝑛 =
38.628

1 + 38.628 (0,1)2 =
38.628

387,28
 = 99,74 

 

Jadi, sampel yang digunakan adalah sebesar 99,74 atau dibulatkan menjadi 

100. Dapat disimpulkan bahwa 100 sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

telah memenuhi syarat. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

1. Perubahan Aktivitas Masyarakat 

Dalam hal ini dianalisis perubahan aktivitas masyarakat dikaji dari sebelum 

dan setelah pengembangan Geopark Silokek. Tabel 3 menunjukkan kelompok 

aktivitas penduduk sebelum dan setelah adanya pengembangan Geopark Silokek 

berdasarkan sampel yang didapatkan melalui pengumpulan data primer. Data yang 

didapatkan berasal dari hasil kuesioner terhadap masyarakat setempat terkait dari 

masing-masing jenis aktivitasnya termasuk pelaku usaha di sekitar kawasan 

Geopark Silokek serta masyarakat yang memiliki pekerjaan di lingkungan Kawasan 

Geopark Silokek. 



 

 

Tabel 3. Persentase Perubahan Aktivitas pada Tiap Sektor 

No. Sektor Aktivitas 

Sebelum 

Pengembangan 

Geopark (2015) 

Setelah 

Pengembangan 

Geopark (2020) 

Jumlah (%) Jumlah (%) 

1 
Tidak Bekerja Pada 

Sektor Pariwisata 
85 25 

2 
Bekerja Pada Sektor 

Pariwisata 
15 75 

Jumlah 100 100 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2020 

Berdasarkan Tabel 3, mayoritas masyarakat sebelum dilakukan 

pengembangan yang tidak beraktivitas pada sektor pariwisata yaitu sebesar 85%, 

sedangkan setelah pengembangan persentase masyarakat yang beraktivitas pada 

sektor pariwisata meningkat menjadi 75% dibandingkan dengan yang tidak 

beraktivitas pada sektor pariwisata. Pada Gambar 1 akan ditampilkan komposisi 

perubahan masyarakat secara detail sebelum dan setelah pengembangan Geopark 

Silokek yang disajikan dalam bentuk diagram batang. 

 

 
Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2020 

Gambar 1. Diagram Perubahan Aktivitas Masyarakat 

di Geopark Silokek 

 

Berdasarkan Gambar 1, dapat dijelaskan bahwa sebelum dilakukannya 

pengembangan pariwisata menjadi Geopark Silokek, masyarakat lokal didominasi 

oleh aktivitas sebagai ibu rumah tangga sebesar 29% dan petani sebesar 28%. 

Kemudian sisanya yaitu pedagang sebesar 15%, wirausaha sebesar 15%, pelajar 

sebesar 8% dan pegawai negeri sipil sebesar 5%. Sementara itu, setelah dilakukan 

pengembangan Geopark Silokek muncul jenis aktivitas baru di sektor wisata yang 

berkembang sangat pesat yaitu aktivitas pemandu wisata, penyediaan homestay dan 

pengrajin tenun. Banyak masyarakat yang beralih aktivitas menjadi pemandu 
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wisata, penyedia homestay dan pengrajin tenun karena memiliki daya tarik wisata 

yang lebih menjanjikan.  

Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata terutama dalam pengembangan 

Geopark Silokek, sangat berpengaruh terhadap perubahan aktivitas masyarakat. 

Padahal, secara geografis kawasan Geopark Silokek didominasi oleh area pertanian 

seperti sawah dan ladang. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat sekitar 

memiliki aktivitas utama sebagai petani. Hingga dilakukannya pengembangan 

Geopark Silokek yang menjadi daya tarik wisata dan mampu meningkatkan 

pendapatan. Pada akhirnya mengakibatkan perubahan aktivitas masyarakat, karena 

adanya peluang dalam meningkatkan pendapatan. Pada Gambar 2 menampilkan 

grafik perubahan pendapatan yang diperoleh masyarakat sebelum dan setelah 

pengembangan Geopark Silokek. 

 

 
Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2020 

Gambar 2. Grafik Perubahan Pendapatan Masyarakat  

 

Pada rentang pendapatan dibawah Rp1.000.000,- mengalami penurunan dari 

46% masyarakat menjadi 8% masyarakat. Sedangkan, pada rentang pendapatan 

Rp1.000.001,- hingga diatas Rp5.000.000,- mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan. Hal ini membuktikan bahwa pengembangan dalam sektor pariwisata 

sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat lokal. Rata-rata 

masyarakat mengalami peningkatan pendapatan setelah dilakukannya 

pengembangan Geopark Silokek. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ritchie 

(1987) bahwa dampak pembangunan pariwisata terhadap kehidupan sosial ekonomi 

daerah tujuan wisata yaitu peralihan dari pekerjaan/mata pencaharian tradisional ke 

masyarakat lokal. 

 

2. Perubahan Penggunaan Lahan 

Perkembangan dan perubahan lahan yang terjadi di Geopark Silokek sangat 

ditentukan oleh jenis aktivitas yang dominan berkembang pada daerah tersebut. 

Dilakukannya pengembangan Geopark Silokek menyebabkan aktivitas pada sektor 

pariwisata cenderung dominan sehingga terjadinya perubahan fisik pada kawasan 

Geopark Silokek, tepatnya Kecamatan Sijunjung dan Kecamatan Sumpur Kudus. 
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Perubahan penggunaan lahan yang dianalisis merupakan guna lahan dalam 

kurun waktu 2015 hingga 2020, yaitu mulai dari sebelum pengembangan hingga 

setelah pengembangan di Geopark Silokek yang pengembangannya masih akan 

berlanjut untuk beberapa tahun kedepan. Klasifikasi penggunaan lahan yang 

digunakan terdiri dari sepuluh jenis yaitu hutan, lahan campuran, perairan darat, 

perkebunan, permukiman, pertambangan, sawah irigasi, sawah tadah hujan, semak 

belukar dan tegalan/ladang. Perubahan penggunaan lahan yang terjadi sebelum 

hingga setelah pengembangan Geopark Silokek, jika dinyatakan dalam angka dapat 

ditampilkan pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Perubahan Penggunaan Lahan 2015-2020 

Jenis Guna Lahan 
Luas (Ha) Perubahan 

(%) 2015 2020 Selisih 

Hutan 80472,72 75014,79 -5457,92 -4,49 

Lahan Campuran 704,52 27615,18 26910,66 22,15 

Perairan Darat 516,60 573,21 56,61 0,05 

Perkebunan 6146,94 5951,62 -195,32 -0,16 

Permukiman 997,19 1184,51 187,32 0,15 

Pertambangan 0,00 35,18 35,18 0,03 

Sawah Irigasi 2063,80 2450,77 386,97 0,32 

Sawah Tadah Hujan 2128,92 1476,77 -652,16 -0,54 

Semak Belukar 21792,54 511,04 -21281,50 -17,52 

Tegalan/Ladang 6644,97 6655,12 10,15 0,01 

Total 121468,21 121468,21  

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2020 

Kawasan Geopark Silokek didominasi oleh hutan, semak belukar, 

perkebunan dan ladang/tegalan. Pada kurun waktu tahun 2015 hingga 2020, 

penggunaan lahan yang dominan mengalami peningkatan yaitu lahan campuran. 

Lahan campuran merupakan kombinasi dari kebun campuran, lahan terbuka dan 

lapangan. Luas lahan campuran di kawasan ini menunjukkan adanya peningkatan 

luas sebesar 22,15% dari luas lahan keseluruhan. Perubahan luas lahan campuran 

yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan ini disebabkan karena adanya 

peningkatan jumlah penduduk dengan aktivitas yang semakin meningkat, salah 

satunya pada sektor pariwisata. 
Sedangkan penggunaan lahan yang dominan mengalami penurunan jumlah 

yaitu semak belukar. Semak belukar dan lahan kering sering di artikan sebagai 

wilayah transisi sebelum dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal disekitarnya 

sehingga mempunyai nilai ekonomi. Luas semak belukar dari tahun 2015 hingga 

tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup siginifikan, yaitu sebesar 17,52% 

dari total lahan keseluruhan. Hal ini wajar terjadi, mengingat dengan adanya 

pengembangan yang dilakukan Pemerintah terhadap Geopark Silokek, dibutuhkan 

pembukaan lahan agar dapat dimaksimalkan penggunaannya. Selain itu, karena 

tingkat kebutuhan yang semakin tinggi, pembukaan lahan baru bisa dilakukan 

dengan mengolah wilayah semak. 



 

Adapun untuk melihat wilayah yang mengalami perubahan guna lahan tahun 

2015 hingga tahun 2020 akan ditampilkan secara spasial yang diolah dengan 

menggunakan aplikasi ArcMap 10.3 berikut. Data peta guna lahan pada tahun 2015 

dan 2020 diperoleh dari Kantor Pertanahan ATR/BPN dan Kantor Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sijunjung. 

 

  
Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2020 

Gambar 3. Peta Penggunaan Lahan Geopark Silokek 

Tahun 2015 dan Tahun 2020 

 

Dari peta penggunaan lahan yang ditampilkan, dapat dilihat persebaran 

perubahan lahan yang paling dominan yaitu semak belukar yang banyak tersebar 

pada tahun 2015, beralih fungsi menjadi lahan campuran pada tahun 2020. Hal ini 

terlihat dari perubahan warna yang terdapat pada peta di tahun 2015 dan tahun 2020, 

warna yang sangat mencolok mengalami perubahan yaitu warna jingga yang 

menunjukkan semak belukar berubah menjadi warna hijau muda yang 

menunjukkan lahan campuran. 

Pengembangan terhadap Geopark Silokek, berpengaruh terhadap aspek fisik 

berupa perubahan penggunaan lahan. Adanya pengembangan juga mendorong 

masyarakat untuk mendirikan usaha yang menunjang kegiatan wisata seperti 

pembangunan rumah untuk homestay, warung makan, toko kelontong. Penambahan 

bangunan terutama untuk warung makan dan toko kelontong, sebagian besar berada 

di sepanjang jalan utama. Di Geopark Silokek, pembangunan homestay sebagai 

tempat menginap pengunjung belum terlalu dibutuhkan. Hal ini terjadi karena 

pemerintah dan masyarakat yang tinggal di Perkampungan Adat sepakat untuk 

menjadikan rumah gadang sebagai homestay. 



 

 

3. Identifikasi Dampak yang Dirasakan Masyarakat Lokal di Geopark 

Silokek 

Semenjak dilakukannya pengembangan Geopark Silokek, terdapat berbagai 

perubahan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar Geopark Silokek.  Indikator 

dampak pengembangan Geopark Silokek terbagi menjadi dua jenis yaitu dampak 

positif dan dampak negatif. Sebagaimana disajikan dalam Tabel 5 berikut yang 

merupakan ringkasan kuesioner kepada masyarakat sekitar Geopark Silokek.  

 
Tabel 5. Dampak Pengembangan Geopark Silokek 

No. Dampak Positif 
Kuantitas 

Responden 
Dampak Negatif 

Kuantitas 

Responden 

1.  
Meningkatkan aktivitas 

masyarakat sekitar 
10 

Meningkatkan kuantitas 

sampah 
14 

2.  
Pengadaan pembangunan dan 

perbaikan  infrastruktur 
5 

Semakin banyak wisatawan 

mancanegara yang 

berkunjung 

3 

3.  
Semakin banyak masyarakat 

luar daerah yang berkunjung 
3 

  

4.  Membuka lapangan usaha baru 31 

5.  
Meningkatkan pendapatan 

masyarakat 
19 

6.  
Daerah wisata menjadi semakin 

dikenal oleh masyarakat luar 
7 

7.  
Masyarakat menjadi sering 

berkumpul 
2 

8.  
Mengembangkan kreativitas 

masyarakat 
2 

9.  

Meningkatkan keingintahuan 

masyarakat terhadap teknologi 

sebagai sarana promosi 

1 

10.  
Meningkatkan perekonomian 

masyarakat 
17 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2020 

Berdasarkan Tabel 5, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat yang 

menetap di kawasan Geopark Silokek merasakan dampak positif semenjak 

dilakukan pengembangan Geopark Silokek. Beberapa dampak positif yang paling 

dirasakan oleh masyarakat yaitu terbukanya lapangan usaha baru, peningkatan 

pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian 

masyarakat. Pada umumnya masyarakat yang merasakan dampak ini melakukan 

aktivitas yang bergerak pada sektor pariwisata. Hal ini membuktikan bahwa 

pengembangan dalam sektor pariwisata sangat berpengaruh terhadap meningkatnya 

perekonomian masyarakat lokal dan perekonomian daerah. Selain dampak positif 

yang dijelaskan sebelumnya, pengembangan wisata tidak terlepas dari dampak 

negatif. Terdapat dua dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat yang 

menetap di kawasan Geopark Silokek, yaitu meningkatnya kuantitas sampah dan 

banyaknya wisatawan mancanegara yang berkunjung sehingga membuat 

masyarakat lokal khawatir akan terjadinya perubahan kultural. 

 

 

 



 

D. Kesimpulan 

Kesimpulan berisikan penjelasan yang menjawab tujuan berdasarkan analisis 

tiap sasaran yang telah dilakukannya sebelumnya. Berdasarkan analisis serta hasil 

verifikasi di lapangan yang telah dilakukan, dalam penelitian ini diperoleh beberapa 

kesimpulan. Perubahan aktivitas masyarakat di Geopark Silokek didominasi oleh 

perkembangan aktivitas perdagangan dan jasa dan aktivitas lainnya yang bergerak 

di sektor parwisata yang berbasis sumber daya alam. Sebagian besar masyarakat 

memilih untuk beralih aktivitas dikarenakan adanya peluang atau kesempatan 

membuka usaha baru selama dilakukannya pengembangan Geopark Silokek. 

Dampak pariwisata terhadap perubahan aktivitas atau mata pencaharian masyarakat 

didorong oleh adanya kesempatan berusaha untuk meningkatkan pendapatan. 

Perkembangan aktivitas yang muncul akibat rencana pengembangan Geopark 

Silokek berbanding lurus dengan perubahan penggunaan lahan yang terjadi di 

Geopark Silokek. Penggunan lahan yang terjadi di Geopark Silokek cenderung 

menyesuaikan dengan sistem aktivitas yang berkembang di kawasan tersebut, 

terutama penggunaan lahan untuk mendukung aktivitas parisiwata. 
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