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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1     Kesimpulan  

         Kondisi masyarakat Desa Napal Licin di sekitar kawasan TNKS yang dilihat 

secara sosial menunjukan bahwa rata-rata masyarakat sekitar bekerja sebagai petani 

karet, rata-rata luas lahan ≤ 2 dan tingkat pendidikan responden rata-rata tamatan SD. 

Menurut Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan kepala 

keluarga sebagian besar tingkat pendapatan rata-rata masih dikategorikan rendah 

masuk dalam kriteria masyarakat miskin, dimana responden terbanyak dengan 

pendapatan bersih berkisar <7.200.000 (Rp/Tahun) berjumlah 49 responden 

dengan presentase 80,33% termasuk kategori pendapatan rendah  masuk dalam 

kriteria masyarakat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

maka kepala keluarga akan mencari perkerjaan untuk menambah penghasilan, 

mengakibatkan terjadi kerusakan kawasan sekitar TNKS akan semangkin besar 

dikarenakan masyarakat akan mengambil hasil hutan untuk pemenuhan 

kehidupannya. Sedangkan pendapatan kepala keluarga per komoditi sebagian 

besar tingkat pendapatannya dari perkebunan karet berjumlah 313.680.000 

(Rp/Tahun) berjumlah 59 responden sebagai petani karet, pendapatan kepala 

keluarga per komoditi dari pertanian berjumlah 23.170.000 (Rp/Tahun) berjumlah 

11 responden sebagai petani padi, sedangkan pendapatan kepala keluarga per 

komoditi terendah tingkat pendapatannya dari industri rumah tangga berjumlah 

720.000 (Rp/Tahun) berjumlah 1 responden sebagai kerajinan tangan.  

5.2    Saran 

1. Untuk menentukan pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat yang lebih 

baik kedepannya pemerintah harus memperhatikan aspek sosial ekonomi 

Karena dengan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan 

TNKS maka masyarakat tidak akan merusak kawasan TNKS dan SDA yang 

terdapat dikawasan akan lestari selamanya. 

2. Perlu perhatian khusus dari pemerintah dalam pengelolaan kawasan TNKS 

dari aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan yang mendulang 

emas diberikan penyuluhan pertanian berupa penggolahan lahan masyarakat 

yang belum produktif itu agar masyarakat bisa menanam karet dengan 

kualitas tinggi sehingga masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya 
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di sekitar kawasan TNKS dapat mengoptimalkan pendapatan yang diterima 

dengan tetap memperhatikan kelestarian suatu kawasan dan ikut serta dalam 

kegiatan pengelolaan TNKS  

3. Banyak ekowisata yang terdapat di sekitar Desa Napal Licin tetapi belum 

dikembangkan secara optimal, karna jika program ekowisata ini 

dikembangkan maka dapat membantu mencegah kerusakan dan kelestarian 

keanekaragaman hayati TNKS, meningkatkan peran masyarakat akan 

kepedulian mereka terhadap lingkungan. 

 


