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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pariwisata memilki peran yang penting dan strategis pada suatu negara. dan 

daerah tentunya. Peran yang menarik dan penting tersebut adalah pada sektor 

ekonomi, terutama yang menyangkut penyerapan tenaga kerja dan penciptaan 

lapangan usaha baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan 

ekonomi masyarakatnya. Tetapi dibalik itu semua ada dampak negatif yang 

ditimbulkan yakni pelestarian terhadap alam dan budaya yang masih kurang 

diperhatikan. Maka dari itu perlu penanganan dari semua pihak baik dari pemerintah 

maupun dari masyarakatnya itu sendiri. 

Taman Mini Indonesia Indah memiliki peran untuk peningkatan ekonomi 

maupun sosial bagi pemerintahan daerah Jakarta Timur khususnya masyarakat 

Kecamatan Makasar. Perkembangan Taman Mini Indonesia Indah mengakibatkan 

sebagian masyarakat di Kecamatan Makasar beralih profesi dari sektor pertanian 

menjadi sektor pariwisata ataupun jasa. Perkembangan Taman Mini Indonesia Indah 

telah memberikan dampak tidak hanya dari bidang ekonomi tetapi juga pada bidang 

sosial serta perubahan terhadap lingkungan wilayah Kecamatan Makasar. Setelah 

pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, mulai muncul kelompok sosial seperti 

pedagang, pegawai Taman Mini Indonesia Indah, tour guide, pegawai honorer dan 
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masih banyak lainnya. Terbukanya akses pada kehidupan luar dan meningkatnya 

mobilitas warga serta keberagaman mata pencaharian telah membuat masyarakat 

bersifat konsumtif.  Sehingga secara tidak disadari mulai muncullah persaingan antar 

individu. 

Keberadaan Taman Mini Indonesia Indah membuat taraf hidup masyarakat 

Kecamatan Makasar mulai meningkat. Masyarakat yang taraf hidupnya meningkat 

adalah mereka yang mampu mengelola dan memanfaatkan kesempatan yang ada. 

Adanya Taman Mini Indonesia Indah secara langsung ataupun tidak langsung telah 

memberikan kontribusi dalam upaya mensejahterakan masyarakat di sekitarnya 

khususnya masyarakat di Kecamatan Makasar. Terutama untuk mereka yang mampu 

memanfaatkan kesempatan baik menjadi pegawai ataupun pekerjaan biasa. 

 

5.2 Rekomendasi 

Kawasan wisata Taman Mini Indonesia Indah merupakan miniatur dari suatu 

negara Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan adat.  

Di dalamnya Taman Mini Indonesia Indah merupakan objek wisata yang ramai 

dikunjungi oleh wisatawan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan turut 

serta dalam peningkatan keragaman mata pencaharian dan pendapatan masyarakat di 

sekitarnya khususnya pada Kecamatan Makasar.  Oleh karena itu agar objek ini tetap 

berkembang dan tetap bersaing di masa yang akan datang maka perlu dilakukan 

beberapa perbaikan dan pengembangan antara lain: 
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1. Untuk pengelola Taman Mini Indonesia Indah: perbaikan infrastruktur 

wahana yang ada di Taman Mini Indonesia Indah agar terkesan tidak kuno 

atau ketinggalan jaman. Selain itu perlu adanya penambahan wahana baru 

yang mengikuti selera konsumen atau wisatawan. Taman Mini Indonesia 

Indah adalah objek wisata yang tidak hanya menyuguhkan kesenangan belaka 

tetapi juga menampilkan pendidikan. Hendaknya pengelola menambah 

wahana yang mengandung unsur pendidikan modern sehingga dapat menarik 

minat pengujung untuk datang berkunjung. 

2. Untuk pemerintah : setidaknya mau bekerjasama setiap ada acara baik acara 

besar maupun kecil. Hendaknya dilakukan di Taman Mini Indonesia Indah, 

karena hal tersebut dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Selain itu 

hendaknya pemerintah mau memberikan ketrampilan kepada warga disekitar 

Taman Mini Indonesia Indah agar dapat menjadi masyarakat yang berkualitas 

dalam bidang kepariwisataan, sehingga masyarakatnya dapat bersaing dan 

dapat menjaga kelestarian budayanya. 

3. Untuk masyarakat Kecamatan Makasar: hendaknya meningkatkan 

kemampuan dalam bidang ketrampilan agar dapat menghasilkan cenderamata 

khas daerahnya. Agar kelestarian daerahnya yang berupa kebudayaan tetap 

terjaga dan dapat bersaing dengan daerah lain. 

4. Dalam pengembangan objek wisata hendaknya bekerjasama antara pihak 

pengelola dengan beberapa dinas terkait, seperti dinas pariwisata, dinas 
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pendidikan dan kebudayaan, dinas perindustrian, dinas pertanian serta 

pemerintah daerah setempat sehingga program yang dilaksanakan dapat 

terkoordinasikan dengan baik dan masalah yang dihadapi pengelola dapat 

terkonsultasikan dengan baik. Hal tersebut karena dinas yang terkait itu 

memiliki peranan yang penting dalam usaha pengembangan kepariwisataan. 

Hal ini diupayakan agar wisatawan yang berkunjung  merasakan kepuasaan 

saat berada di Taman Mini Indonesia Indah. 

Skripsi ini membahas tentang kawasan wisata Taman Mini Indonesia Indah. 

Taman Mini Indonesia Indah sendiri dibangun pada masa pemerintahan Soeharto. 

Pemerintahan Soeharto disebut sebagai pemerintahan Orde Baru, sedangkan Taman 

Mini Indonesia Indah sendiri merupakan rencana pemerintahan Soeharto yang 

tercantum dalam Repelita 1. Materi tentang Pemerintahan Orde Baru dibahas dalam 

mata pelajaran Sejarah kelas XII SMA pada semester 2. Materi ini terkait dan relevan 

dengan standar Standar Kompetensi 2. Perkembangan Masyarakat Pada Masa Orde 

Baru. Pembahasan tentang pemerintahan Orde Baru dibahas pada 2.2 Kompetensi 

Dasar Ciri-Ciri Pokok Kebijakan Pemerintahan Orde Baru.  

Adapun nilai-nilai yang dapat diambil dari sejarah pemerintahan Orde Baru dan 

dapat dikembangkan di sekolah dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), 

antara lain: 
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1. Keadilan yang harus seimbang antara si kaya dan si miskin ataupun rakyat 

dengan penguasanya. 

2. Interaksi sosial budaya antara wisatawan dan masyarakat setempat sehingga 

dapat menyebabkan way of life masyarakat serta terjadinya integrasi sosial. 

 


