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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN 

Setelah penulis melakukan penelitan ini kurang lebih selama empat bulan dan 

dilakukan proses analisis data.  Maka terdapat kesimpulan yang dapat ditarik dari 

hasil pembahasan data yang telah diperoleh. Kesimpulan tersebut dirangkum menjadi 

beberapa poin di bawah ini : 

1. Dari hasil penelitian dampak kegiatan Braga Culinary Night terhadap 

kondisi ekonomi masyarakat sekitar Braga adalah tinggi. Dampak tersebut 

dirasakan oleh masyarakat karena mayoritas profesi pekerjaan mereka 

adalah pedagang. Dengan adanya kegiatan Braga Culinary Night setiap dua 

minggu sekali pendapatan mereka terutama pedagang mengalami perubahan, 

terdapat peluang pekerjaan seperti menjadi kuli angkut, dan juga penyerapan 

tenaga kerja sebagai pedagang musiman dan juru parkir bertambah. 

2. Dari hasil penelitian dampak kegiatan Braga Culinary Night terhadap 

kondisi sosial-budaya masyarakat sekitar Braga adalah sedang. Hal ini 

karena masyarakat merasa bahwa tidak ada perubahan yang sangat berbeda 

terhadap mata pencaharian mereka, kemudian rendahnya perubahan nilai dan 

norma masyarakat sebagai dampak dari kegiatan Braga Culinary Night. 

Perubahan lingkungan seperti sampah, jalan, kemacetan, serta polusi suara 

meskipun dinilai ada dampaknya tetapi hanya bersifat sementara karena 

setelah acara selesai maka sampah tersebut telah dibersihkan kembali. 

3. Berdasarkan kesimpulan hasil evaluasi dari dampak ekonomi dan sosial-

budaya, keberlanjutan acara Braga Culinary Night hasilnya adalah acara ini 

dapat terus dilanjutkan namun dengan memperhatikan hasil dari dua dampak 

tersebut. Karena sejauh ini acara ini tidak banyak memberikan dampak yang 

negatif. Dalam pengelolaannya pemerintah harus memaksimalkan dampak 
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positif yang ada dan meminimalisir dampak negatif yang kemungkinan akan 

timbul dikemudian hari. 
 

B. Rekomendasi 

Setelah diketahui hasil dari penelitian mengenai evaluasi dampak kegiatan 

Braga Culinary Night terhadap ekonomi dan sosial-budaya, maka penulis akan 

memberikan beberapa rekomendasi yang dirangkum dari hasil pembahasan 

bagaimana keberlanjutan acara tersebut. Rekomendasi ini ditujukan kepada pihak 

pengelola agar dapat dipertimbangkan. Poin tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pengelola memaksimalkan kerjasama dengan polisi untuk masalah 

kemacetan yang timbul karena tempat parkir. Polisi harus bertindak tegas 

agar tempat parkir di sembarang tempat tidak menimbulkan kemacetan. 

2. Selain itu agar masyarakat tidak bersifat egois dengan ditutupnya sementara 

akses jalan maka pengelola sebaiknya banyak mengajak masyarakat untuk 

terlibat baik sebagai panitia atau pedagang dalam acara BCN. Sehingga 

mereka merasa memiliki peranan penting dalam acara dan sifat egois pun 

perlahan dapat hilang. 

3. Untuk mengantisipasi masalah keamanan di kalangan masyarakat sekitar  

Braga seperti kriminalitas dan tempat yang disalah gunakan untuk hal-hal 

yang negatif maka saat dilaksanakannya kegiatan BCN mereka harus 

melakukan siskamling. Karena meskipun saat ini dinilai aman tidak menutup 

kemungkinan jika acara terus berlangsung lama akan mengganggu 

keamanan masyarakat sekitar Braga. 

4. Dalam kegiatan BCN sudah terdapat panggung untuk siapa saja yang ingin 

menghibur dan tampil dalam acara ini. Agar kesenian di kalangan 

masyarakat sekitar Braga dapat berkembang sebaiknya pemerintah setempat 

dapat mengelola panggung tersebut untuk mereka. Misalnya diadakannya 

tiket untuk menonton pagelaran seni dalam acara BCN. Pelaku dalam 

pagelaran tersebut adalah masyarakat sekitar Braga sendiri. Sehingga hal ini 



81 

 

Laisa Sabarani, 2014 
EVALUASI DAMPAK KEGIATAN BRAGA CULINARY NIGHT TERHADAP EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA 
MASYARAKAT DI SEKITAR BRAGA KOTA BANDUNG 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

dapat memicu semangat mereka dalam mengembangkan dan melestarikan 

kesenian daerah sendiri. Apalagi terdapat potensi di sebagian masyarakat 

sekitar Braga yaitu kesenian calung. 

5. Sejauh ini masalah sampah yang dihasilkan dalam acara BCN masih dapat 

dikelola dengan baik. Agar dapat terus dikelola dengan baik dan tidak 

menjadi masalah dikemudian hari sebaiknya pengelola lebih memperbanyak 

adanya tong sampah dalam acara BCN dan lebih baik jika ada pemisahan 

sampah. Dan kampanye untuk tidak membuang sampah sembarangan saat 

acara sebaiknya terus dilaksanakan dan denda berupa sejumlah pungutan 

uang perlu dilakukan. 


