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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai daya tarik budaya dan pengelolaan 

yang terdapat di Kampung Adat Cireundeu, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Saat ini pengelolaan di Kampung Adat Cireundeu belum sesuai dengan 

standar yang disarankan dan belum efektif dalam mengelola Kampung 

Adat Cireundeu sebagai daya tarik wisata di Kota Cimahi. Dewasa ini, 

pengelola Kampung Adat Cireundeu berjumlah tiga orang sesepuh 

yaitu Mbah Widya, Mbah Emen dan MbahAsep. Mbah Emen 

merupakan sesepuh atau orang yang paling dituakan di Kampung Adat 

Cireundeu, Mbah Widya merupakan aispangampi atau sekretaris dari 

masyarakat Adat Sunda Wiwitan di Kampung Adat Cireundeu, dan 

Mbah Asep merupakan paniten atau bagian humas dari masyarakat 

Adat Sunda Wiwitan. Selain itu, pengelola dibantu oleh beberapa 

orang yang diantaranya yaitu: Dalam kebudayaan tanggung jawab 

Kang Yana dan dalam bidang pengurusan masyarakat adat ada bagian-

bagian yang bertanggungjawab dalam suatu bidang, seperti bidang 

ketahanan pangang untuk mengetahui proses pembuatan singkong 

menjadi beras singkong ditanggungjawabkan kepada Kang Jajat. 

Bidang kesenian dan sejarah Kampung Cireundeu merupakan 

tanggungjawab Mbah Emen sendiri. 

2. Kampung Adat Cireundeu secara administratif berlokasi di RW. 10 

Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. 

Berlokasi bersampingan dengan bekas TPA (Tempat Pembuangan 

Akhir) Sampah Leuwigajah yang beberapa tahun sebelumnya terjadi 

tragedi longsor. Pengelola saat ini mengelola lahan seluas 168 ha yang 
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meliputi lahan pertanian seluas 30 ha, perumahan penduduk seluas 8 

ha. Kampung Adat Cireundeu memiliki satu Bale untuk tempat 

pertunjukan yang juga terdapat satu panggung hiburan. Selain itu, 

Kampung Adat Cireundeu memiliki tempat pengolahan singkong yang 

diolah menjadi beras singkong yang menjadi bahan pokok makanan 

sehari-hari sejak jaman dahulu. Kepercayaan yang dianut oleh 

masyarakat adat di Kampung Cireundeu adalah Sunda Wiwitan atau 

dengan kata lain kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Masyarakat Sunda Wiwitan memiliki tradisi yang menjadi daya tarik 

wisata yaitu tradisi makan beras singkong dan tradisi peringatan Tahun 

Baru Sunda 1 Sura. 

3. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk perbaikan pengelolaan di 

Kampung Adat Cireundeu adalah mengenai sumber daya manusia, 

pemanfaatan lahan sebagai bahan baku untuk produk wisata, 

ketersediannya teknologi informasi dan teknologi untuk menunjang 

kinerja pengelola, tersedianya dan jelasnya prosedur maupun metode 

kerja yang bertujuan untuk menjalankan pengelolaan yang efektif dan 

efisien, mengkaji ulang untuk perolehan sumber keuangan untuk 

peningkatan fasilitas, sarana, dan prasarana agar dapat berkembang 

dan menjadi daya tarik wisata yang baik, serta membuat pemasaran 

yang baik agar dikenal oleh masyarakat umum. 

Dengan pengelolaan yang baik dan berjalan secara efektif dan efisien 

terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan pengelola kepada masyarakat yaitu 

dengan tiga pendekatan, diantaranya: 1) Pendekatan spiritual dengan memberikan 

pemahaman terhadap tolerasi nila spiritual, moral, dan etika yang harus 

dimengerti bahwa pariwisata tidak akan merusak semua itu di Kampung Adat 

Cireundeu. 2) Pendekatan sosiologis dengan mengedepankan kearifan lokal dan 
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kapasitas masyarakat sebagai nilai anutan di dalam pelaksanaan pengelolaan 

Kampung Adat Cireundeu. 3) Pendekatan pembangunan berkelanjutan, pendekat-

an yang saling berkaitan antara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan ini 

diharapkan bisa memelihara sumber daya yang ada di Kampung adat Cireundeu 

sehingga dapat terjaga secara jangka panjang. Hal tersebut dilakukan agar 

pengelola Kampung Adat Cireundeu diharapkan dapat menjadikan Kampung 

Adat Cireundeu sebagai daya tarik wisata budaya. 

 

B. Rekomendasi 

Berikut ini adalah hal-hal yang direkomendasikan bagi pihak-pihak 

tertentu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya: 

a. Subjek Penelitian 

Bagi subjek penelitian diharapkan untuk mempertahankan 

komitmen menjadikan Kampung Adat Cireundeu sebagai daya tarik 

wisata budaya di Kota Cimahi. Selain itu, subjek diharapkan untuk 

berperan aktif dalam mendukung pengelola Kampung Adat dengan 

memberikan opini, saran dan juga pengalaman terhadap pengelolaan 

yang tepat bagi Kampung Adat Cireundeu agar bisa diterima dengan 

seluruh masyarakat Cireundeu.  

b. Masyarakat Cireundeu 

Bagi masyarakat Cireundeu baik masyarakat adat ataupun 

masyarakat pemerintahan ada baiknya untuk mendukung agar 

Kampung Adat Cireundeu menjadi daya tarik wisata di Kota Cimahi 

dengan terbuka terhadap wisatawan dan pengelola selanjutnya, baik itu 

pengelola dari luar maupun pengelola dari masyarakat adat sendiri. 

Masyarakat diharapkan agar lebih memahami bahwa dengan 
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banyaknya wisatawan yang dating akan membantu mereka dari segi 

ekonomi, social maupun eksistensi Kampung Adat Cireundeu. 

c. Peneliti 

Untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui dan mendalami 

Kampung Adat Cireundeu, ada baiknya untuk menggali lebih dalam 

hal-hal yang kurang dari penelitian yang telah dilakukan.Selain itu, 

peneliti selanjutnya dapat berfokus kepada pengembangan dan 

perencanaan Kampung Adat Cireundeu, baik fasilitas, atraksi, strategi, 

maupun kawasan Kampung Cireundeu. 

d. Pengelola 

Bagi pengelola saat ini diharapkan menjaga konsistensinya untuk 

menjaga budaya yang telah dipelihara sejak dahulu dan terus berbenah 

dalam menjadikan Kampung Adat Cireundeu sebagai daya tarik wisata 

di Kota Cimahi hal itu dapat dilakukan dengan memberikan 

pengarahan kepada masyarakat agar sadar terhadap pariwisata, 

memberikan pelatihan kepada masyarakat agar lebih siap menghadapi 

banyaknya wisatawan dan yang terpenting adalah menjaga tradisi 

makan beras singkong karena tradisi tersebut merupakan yang utama.  

Pengelola sebaiknya mendengarkan kemauan dan saran dari 

masyarakat dalam pengelolaan yang tepatagar strategi, program, dan 

langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pengelola dapat diterima 

secara terbuka oleh masyarakat. Peran masyarakat sangat besar 

terhadap keberhasilan pengelolaan dan juga eksistensi Kampung Adat 

Cireundeu. 

 


