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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisa pada bab V, peneliti dapat mengambil
kesimpulan sebagai berikut:
6.1.1. Kesimpulan Lokasi Kampung Cicadas

1. Secara konteks, warga Cicadas, memiliki kebutuhan ekonomi yang
dapat dipenuhi melalui kegiatan industri kreatif, namun terdapat
perbedaan karakteristik yang diakibatkan latar belakang profesi dan
basis kemampuan yang dimiliki untuk menyelenggarakan program,
sehingga memerlukan perhatian khusus.
2. Secara input, input yang diberikan kepada masyarakat lokasi
Cicadas belum memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya dan belum
menyesuaikan karakteristik warga, hal tersebut akan berdampak
pada proses pelaksanaan dari kegiatan program.
3. Secara proses, waktu yang dialokasikan untuk pembinaan masih
belum optimal, tempat yang dipilih pun belum menunjang jalannya
program, sehingga tidak dapat memberikan hasil yang optimal
dalam mencapai tujuan dari program.
4. Secara produk, warga di lokasi ini masih belum mampu mengelola
kegiatan kampung wisata kreatif ini secara mandiri karena masih
memiliki ketergantungan kepada pihak lain dan kegiatan industri
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kreatif yang dilaksanakan belum bisa memenuhi kebutuhan
ekonomi warga.

6.1.2. Kesimpulan Lokasi Kampung Cibuntu

1. Secara konteks, kebutuhan masyarakat di lokasi Cibuntu adalah
meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan industri kreatif untuk
bisa meraih kesejahteraan ekonomi.
2. Secara input, input yang diberikan untuk lokasi ini sudah cukup
memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya untuk bisa menjalankan
program kampung wisata kreatif, hal tersebut diakibatkan beberapa
faktor pendukung yang belum tentu dimiliki oleh daerah lainnya.
3. Secara proses, waktu dan tempat yang dialokasikan untuk program
kampung wisata kreatif di lokasi ini belum optimal, akan tetapi
pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pembinaan tetap dapat
memenuhi tujuan dari program.
4. Secara produk, masyarakat di lokasi ini sudah dapat mandiri dalam
mengelola

potensi

yang

dimiliki

dan

bisa

meningkatkan

kesejahteraan ekonomi melalui industri kreatif. Masyarakat juga
mandiri dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dari program
kampung wisata kreatif.
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6.2.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka peneliti berusaha memberikan
saran untuk meningkatkan pelaksanaan dari program kampung kreatif yang
dilaksanakan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata tersebut,

1. Melakukan penilaian kemampuan masyarakat terlebih dahulu
sebelum pelaksanan kegiatan sosialisasi dan pembinaan. Hal
tersebut dilakukan untuk bisa mengestimasi waktu dan penekanan
materi yang perlu dilakukan sesuai dengan minat dari masyarakat di
setiap lokasi pelaksanaan kampung kreatif.
2. Menganggarkan dana untuk pemilihan lokasi yang tepat dari segi
kapasitas untuk penyelenggaraan dari kegiatan pembinaan dan
sosialisasi, untuk menjaga kondusifitas dari pelaksanaan kegiatan
tersebut, sehingga manfaat yang didapatkan masyarakat bisa lebih
optimal.
3. Menetapkan target minimal dari kemampuan masyarakat yang
dirasa sudah cukup untuk bisa mengelola kegiatan dari program
kampung wisata kreatif ini.
4. Membantu akses penjualan dari seluruh lokasi kampung wisata
kreatif, baik dengan pihak swasta maupun bekerja sama dengan
Dinas UMKM kota Bandung.
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5. Membuat standarisasi yang lebih tinggi, untuk penentuan lokasi
berdirinya kampung wisata kreatif.
6. Melakukan promosi untuk setiap wilayah pelaksanan kampung
kreatif, untuk mengoptimalkan jumlah wisatawan yang datang,
sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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