
BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5. 1. Simpulan 

Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini akan menjawab bagaimana dampak 

pembangunan sektor pariwisata Cicalengka Dreamland bagi masyarakat. Demikian dalam 

penelitian ini memiliki beberapa simpulan diantaranya : 

1. Faktor dibangunnya lahan pertanian dan perbukitan menjadi sektor wisata ini adalah untuk 

membangun perekonomian sejuta umat, pembangunan sektor pendidikan yaitu kampung 

tahfidz (pesantren) di Desa Tanjungwangi serta pembangunan sektor pariwisata ini akan 

dijadikan sebagai modal untuk bisa berjalannya pembangunan Cicalengka Dreamland.  

2. Pembangunan sektor pariwisata Cicalengka Dreamland ini menghasilkan dampak bagi 

masyarakat yaitu : 

a. Adanya lapangan kerja yang baru 

b. Adanya potensi untuk membuka usaha diwilayah wisata  

c. Adanya kesempatan tukang ojek untuk mendapatkan penumpang lebih dari adanya 

wisatawan yang datang. 

d. Diperbaikinya jalan kecil untuk warga pergi kekebun 

e. Adanya penghasilan bagi pemilik rumah yang dikontrakan kepada pekerja dari luar 

daerah. 

f. Mengangkat Desa Tanjungwangi sebagai sektor wisata. 

g. Sulitnya masyarakat untuk datang ke kantor pusat pada saat melamar kerja. 

h. Kurangnya SDM yang diberdayakan dari warga lokal. 

i. Munculnya kecemburuan sosial karena melihat banyak pekerja dari luar. 

j. Munculnya harapan masyarakat untuk segera menyelesaikan dan menjalankan semua 

perjanjian yang dilaksanakan kedua belah pihak.  

k. Adanya interakasi yang kurang berjalan dengan baik, sehingga terdapat kesalah pahaman 

yang terjadi antara pihak Cicalengka Dreamland dan juga masyarakat. 

l. Pembangunan yang tidak sesuai harapan warga sehingga menimbulkan pertentangan. 

3. Cara untuk menekan dampak negatif dari pembangunan Cicalengka Dreamland ini dilakukan 

dengan cara : 



1. Melakukan negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan antara pihak PT. KTC (Cicalengka 

Dreamland) dan masyarakat setempat. 

2. Lebih berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu meskipun belum semuanya bisa dapat 

saling berkolaborasi untuk membangun kesejahteraan yang lebih baik untuk semua pihak.  

5. 2. Implikasi  

Diadakannya penelitian ini dan melihat kondisi dan hasil dari penelitian ini maka penulis 

memberikan implikasi kepada beberapa pihak diantaranya : 

1. Para pembuat kebijakan  

Implikasi pertama ditujukan kepada pembuat kebijakan, dimana penelitian ini dapat 

menjadi gambaran situasi dan kondisi yang ada di masyarakat sehingga kebijakan yang 

diterapkan kemasyarakat luas adalah untuk kepentingan bersama dan tidak untuk 

menguntungkan beberapa pihak saja. Sehingga dengan adanya kebijkan yang sesuai dan juga 

menguntungkan bersama, tentu saja masyrakat dapat lebih merasakan kesejahteraan yang 

lebih baik lagi dari sebelumnya.  

2. Para pengguna hasil penelitian 

Implikasi yang kedua bagi para pengguna hasil penelitian ini adalah penelitian ini bisa 

dijadikan sumber rujukan dan juga pengetahuan baru yang dapat diterima oleh pengguna hasil 

penelitian. Selain itu para pengguna penelitian juga dapat mencontoh beberapa hasil analisis 

swot yang lebih dalam lagi guna mendapat peneyelesaian dari permasalahan yang dirasakan 

oleh para pengguna hasil penelitian.  

3. Para peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya 

Ketiga dari implikasi penelitian ini ditujukan kepada anda yang berminat melakukan 

penelitian selanjutnya. Adanya penelitian ini tentu saja akan membuka jalan bagi penelitian 

lainnya yang masih selaras guna mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan terbaru dari 

situasi dan kondisi yang ada. Hasil penelian ini dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian 

sebelumnya dan dapat dibandingkan dengan apa yang didapat oleh peneliti dalam 

peneliannya.  

4. Para pemecah masalah di lapangan atau tindak lanjut dari hasil penelitian 

Terakhir dalam implikasi hasil penelitian ini ditujukan kepada para pemecah masalah yang 

ada langung dilapangan atau kepada para eksekutor yang ada dilapangan. Adanya penelitian 

ini tentu saja dapat membuka penyelesaian masalah yang beberapa telah tersedia dalam 



analisis swot mendalam di bagian terahir pembahasan. Sehingga para eksekutor yang ada 

dilapangan dapat membuat kebijakan yang disesuaikan dengan hasil penelitian serta analasis 

penyelesaian masalah dan juga mengimplementasikan kebijakan tersebut.  

1.3. Rekomendasi  

Diadakannya penelitian ini dan melihat kondisi dan hasil dari penelitian ini maka penulis 

memberikan saran kepada beberapa pihak diantaranya : 

1. PT. Kampung Tahfidz Cicalengka dan atau Cicalengka Dreamland 

Dibangunnya sektor wisata ini tentu saja harus melaksanakan perizinan ke berbagai sektor 

termasuk kepada masyarakat setempat, oleh karenanya penulis menyarankan dilakukannya 

interaksi yang baik pada saat melaksanakan perizinan dan negosiasi dengan masyarakat, 

sehingga pembangunan dan pengembangan dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan 

segala pihak. Serta dengan setelah ada kesepatakan dari dari kedua belah pihak maka 

kesepakatan tersebut dijalankan dengan baik dari masing-masing pihak.  

2. Pemerintahan Desa Tanjungwangi 

Pemerintah Desa setempat dapat memberikan ketegasan kepada pihak yang tidak menjalankan 

kesepatakan dengan baik. Serta memberikan edukasi dan kerja sama dengan pihak-pihak 

terkait guna menyelaraskan pembangunan yang telah dirancang dengan adanya pembangunan 

sektor pariwisata yang baru ini.  

3. Masyarakat Desa Tanjungwangi 

Untuk masyarakat Desa Tanjungwangi dapat lebih mengembangkan soft skill guna dapat 

bersaing dengan sumber daya manusia yang berasal dari luar dan juga dapat memanfaatkan 

potensi yang ada guna mengembangkan perekonomian keluarga menjadi lebih baik lagi.  

4. Media 

Media yang meliput dan memberitakan harus sesuai dengan fakta yang ada dilapangan dan 

juga tidak merugikan pihak-pihak terkait dan juga tidak menguntungkan dari salah satu pihak 

saja. Namun media juga dapat membantu mengembangkan sektor pariwisata guna 

mendukung pengembangan perekonomian masyarakat dengan cara memberikan informasi 

ataupun berita yang membangun dan mengangkat kebaikan dari adanya sektor pariwisata 

tersebut. 

5. Akademisi  



Segi akademisi dapat melakukan penelitian yang saling terintegrasi dari berbagai sisi, 

geografis, sosial, ekonomi dan lain sebagainya guna dapat meningkatkan potensi-potensi yang 

dimiliki, serta memanfaatkan dampak positif dengan maksimal. Serta meminimalisir dampak 

negatif dan juga kekurangan yang ada dari sektor pariwisata ataupun pembangunan-

pembangunan yang didirikan dan dilakukan.  

6. Komunitas 

Bagi komunitas-komintas yang ada, disarankan untuk membantu membangun potensi-potensi 

yang dari suatu wilayah dengan cara turut mempromosikan. Selain itu juga dapat membantu 

dengan sesuai dari bidang yang dimiliki oleh komunitas. 


