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BAB VI 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan 

dalam bab sebelumnya, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan dalam 

upaya pengembangan KWE “Puspa Jagad” sebagai berikut: 

 

1. Kekuatan yang dimilik KWE “Puspa Jagad” antara lain kondisi lingkungan 

yang baik, dilihat dari keanekaragaman hayati yang berlimpah, baik flora 

maupun fauna, air bersih, udara sejuk, tingkat keamanan baik. Selain itu 

solidaritas pengelola, konsep wisata edukasi dan kearifan lokal, lengkapnya 

fasilitas yang ditawarkan, tidak terdapat tarif masuk kawasan wisata, 

kerjasama dengan agen pariwisata, adanya home industry, budaya dan tradisi 

masyarakat lokal serta beragamnya produk wisata yang ditawarkan mampu 

memberi nilai positif bagi KWE “Puspa Jagad”. 

2. Kelemahan yang dimiliki KWE “Puspa Jagad” antara lain tingkat SDM yang 

rendah, baik masyarakat ataupun pengelola, lokasi kawasan wisata yang 

kurang strategis ditambah dengan minimnya modal transportasi, minimnya 

fasilitas internet sehingga menghambat proses promosi, serta operasional 

produk wisata yang kurang konsisten, seperti ternak kelinci, pernak pernik 

gantungan kunci, dan beberapa produk olahan makanan. 



89 
 

3. Peluang yang dimiliki KWE “Puspa Jagad” antara lain banyaknya dukungan 

dari pemerintah, baik pusat ataupun lembaga sosial, perkembangan 

tekhnologi yang semakin canggih, kerjasama dengan kawasan wisata sejenis 

di sekitar KWE “Puspa Jagad”, hirarki kebutuhan masyarakat, dan adanya 

konsep Masyarakat Ekonomi ASEAN. 

4. Ancaman yang dimiliki KWE “Puspa Jagad” antara lain iklim dan cuaca 

yang ekstream, keadaan ekonomi Indonesia yang tidak stabil, serta 

masuknya orang asing. 

5. Strategi terbaik yang dapat digunakan dalam usaha pengembangan KWE 

“Puspa Jagad” yaitu strategi SO atau strategi yang memanfaatkan kekuatan 

guna menangkap peluang yang ada. Adapun strategi tersebut yaitu menjaga 

konsep wisata berupa edukasi dan kearifan lokal dengan cara lebih 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga tradisi dan 

budaya, mempertahankan dan menambah produk wisata yang ditawarkan 

guna menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke KWE “Puspa Jagad”, 

serta mengembangkan produk yang telah ada guna memenuhi hirarki 

kebutuhan masyarakat akan wisata yang semakin berkembang. 

B. Saran 

  Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran yang 

dapat peneliti berikan terhadap para stakeholder adalah sebagai berikut: 

1. Seluruh stakeholder dari KWE “Puspa Jagad” agar dapat memahami tugas 

dan fungsi masing-masing sebagaimana mestinya. 
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a. Bagi pemerintah Kab. Blitar agar lebih berkontribusi dalam hal 

pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata di Kab. Blitar, baik 

dalam hal permodalan, pembinaan, pengelolaan, dan operasional. 

b. Bagi pengelola KWE “Puspa Jagad” agar lebih memperhatikan sistem 

pencatatan keuangan, karena selama ini belum ada sistem pencatatan 

keuangan yang jelas dan pasti. 

c. Bagi masyarakat sekitar KWE “Puspa Jagad”, khususnya masyarakat 

Desa Semen agar lebih berperan aktif dalam usaha pengembangan KWE 

“Puspa Jagad” karena seluruh kekayaan alam yang dimiliki Desa Semen 

bukan semata-mata milik KWE “Puspa Jagad”, akan tetapi milik seluruh 

masyarakat Desa Semen. 

2. Lebih ditingkatkan hubungan yang baik antara pemerintah daerah, desa, 

pengelola, dan juga masyarakat sekitar KWE “Puspa Jagad” melalui 

beberapa kegiatan sosialisasi, diskusi ataupun kegiatan-kegiatan lainnya 

yang santai tetapi serius dan bermanfaat dalam upaya pengembangan 

kawasan wisata terkait. 

 


