BAB V
SIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1
Simpulan
5.1.1 Komponen Program dalam memberdayakan masyarakat
menuju kampung wisata kreatif di RW.07
Komponen program dalam penyelenggaraan program mural dan
Cibunut berwarna yakni adanya karang taruna dan masyarakat yang
mengikuti program mural dan Cibuut berwarna untuk membuat wilayah
Cibunut menjadi kampung wisata kreatif, adanya sarana yang
menunjang program seperti cat, skema mural dan kuas, adanya 2
komunitas yang membantu dalam pelaksanaan program, adanya proses
yag saling berinteraksi dengan baik antara masyarakat, karang taruna
dan yayasan GSSI, adanya perubahan pada masyarakat dan karang
taruna setelah mengikuti rogram mural dan Cibunut berwarna, serta
adanya pengaruh dari masyarakat luar terhadap wilayah Cibunut.
5.1.2 Proses kemitraan antara Anggota karang Taruna dengan
yayasan GSSI dalam memberdayakan masyarakat menuju
kampung wisata kreatif
Karang taruna dan yayasan GSSI tidak melakukan Mou atau pun
perjanjian yang harus di tanda tangani oleh kedua belah pihak, tetapi
keduanya bermitra demi memajukan suatu wilayah. Tujuan yayasan
GSSI dengan karang taruna yaitu membuat masyarakat yang bahagia
dan saling berinteraksi serta bermitra ataupun berproses bersama dalam
membangun wilayah cibunut menuju kampung wisata kreatif. Dengan
melihat manfaat atau pun visi misi yang sama dalam membuat wilayah
Cibunut RW.07 menuju kampung wisata kreatif, kemitraan ini dapat
termasuk ke dalam model kemitraan Mutulism Partnership atau
kemitraan mutualistik dan Linear union of partnership
5.1.4 Kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang terhadap
proses kemitraan antara GSSI dengan karang taruna
menuju kampung wisata kreatif
Kekuatan yakni adanya dukungan dari seluruh lapisan
masyarakat untuk membantu membangun kampung wisata kreatif di
wilayah Cibunut RW.07 dan masyarakat sangat berpartisipasi dalam
kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung dalam kampung wisata
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kreatif. Adapun kelemahan dari kemitraan ini yakni semua masyarakat
ikut berpartisipasi namun tidak ada jadwal yang teratur untuk melakukan
program-program yang menunjang untuk menuju kampung wisata
kreatif di wilayah Cibunut RW.07. Ancaman sendiri pasti ada apalagi
wilayah cibunut ini berkonsep mural dan Cibunut berwarna dan pastinya
pasti ada di luaran sana yang membuat kampung wisata lain yang lebih
unik dan inovasi dari wilayah Cibunut RW.07. dan peluang dari
kemitraan ini baik dilihat dari yayasan GSSI atau pun karang taruna
sama-sama ingin memajukan wilayah Cibunut, yayasan GSSI membantu
dalam hal apapun, dan dengan kami di dampingi oleh yayasan GSSI
secara tidak langsung yayasan GSSI telah menjalankan programnya
yaitu pemberdayaan pemuda.
5.2
Rekomendasi
5.2.1 Bagi Karang Taruna
Melihat kemajuan wilayah Cibunut dalam program mural dan
Cibunut berwarna menuju kampung wisata kreatif, peneliti berharap
dengan ada nya pola kemitraan yang dilakukan oleh yayasan GSSI
dengan karang taruna dapat menjadi kan karang taruna memiliki
motivasi tinggi untuk memberdayakan masyarak Cibunut RW.07 dalam
program lain yang dapat menunjang kampung wisata kreatif untuk
kedepannya. Sehingga karang taruna RW.07 Cibunut dapat menjadi
contoh bagi karang taruna di luar sana khusus nya karang taruna di Kota
Bandung.
5.2.2 Bagi Yayasan Generasi Semangat Selalu Ikhlas
Yayasan GSSI merupakan lembaga yang bergerak di bidang
sosial, pendidikan dan pemberdayaan pemuda. Peneliti berharap agar
bukan hanya wilayah Cibunut RW.07 saja yang dapat di bantu dalam
memberdayakan pemuda. Tetapi wilayah lain yang berada di Kota
Bandung yang memiliki sumber daya alam mau pun manusia yang
belum di asah mungkin dapat di bantu juga oleh yayasan GSSI.
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