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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

  Dalam bab terakhir ini, penulis mencoba menyimpulakan jawaban dari 

rumusan masalah mengenai bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa 

Wuli wutik melalui Wisata Religi Patung Bunda Segala Bangsa. Dari hasil 

pengamatan peneliti, teori pembangunan berpusat pada rakyat ini telah 

terealisasikan secara nyata. Ini terbukti dengan kinerja aparatur desa yang dalam 

kasus ini Kepala Desa, memberikan gagasan penting dalam pembangunan desa 

dengan menggunakan proses pemberdayaan masyarakat melalui wisata religi di 

desa Wuli Wutik.  

  Semuanya diserahkan dan akan dikelola secara penuh oleh masyarakat. 

masyarakat lebih tahu apa yang mereka butuhkan dan inginkan, dan nantinya bisa 

mereka atasi sendiri karena mempunyai kapasitas dan telah dipercaya dan di beri 

tanggung jawab dalam mengelola lokasi wisata tersebut. Oleh karena itu, peneliti 

mencoba menuangkan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan. Dan 

selanjutnya peneliti akan memberikan simpulan mengenai pemberdayaan 

masyarakat melalui wisata religi sebagai acuan peneliti selanjutnya yang terkait 

dengan topik penelitian ini. Yaitu : 

  1. Peran dari kepala desa Wuli Wutik dalam melakukan pemberdayaan 

masyarakat melalui wisata religi diawali dengan merangkul seluruh lapisan 

masyarakat tanpa terkecuali dalam membantu merealisasikan proses 

pemberdayaan masyarakat demi pembangunan desa dan kesejahteraan 
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masyarakat dan selalu bergerak maju dan mampu menghadapi 

perkembangan zaman yang maju begitu pesat. Proses pemberdayaan ini 

dibantu oleh tokoh masyarakat dan beberapa lembaga untuk membangun 

serta mengelola dan mengembangkan wisata religi Patung Bunda Segala 

Bangsa. 

  2. Peran serta kerja sama antara aparatur desa, tokoh masyarakat dan 

masyarakat desa Wuli Wutik dalam mengelola dan mengembangkan 

potensi lokal dan kaya akan sumber daya lokal perlahan tapi pasti mulai 

dirasakan, meskipun masih ada beberapa hal yang kurang dan nantinya 

akan segera dipenuhi demi menarik minat pengunjung yang nantinya akan 

berkunjung dan merasa nyaman berada dilokasi wisata religi. Lokasi 

wisata yang jauh dari keraian dan hingar-bingar kota dan kearifan lokal 

yang disuguhkan oleh masyarakat desa Wuli Wutik menjadi daya tarik 

tersendiri pagi para wisatawan yang brekunjung. 

  3. Niat baik akan berbuah baik, tergantung bagaimana kita mengemasnya dan 

cara menyampaikan niat baik kita. Bekerja secara baik dan benar tanpa 

adanya kepentingan serta transparansi antar sesama dan saling percaya 

akan membawa kita ke gerbang keberhasilan  

5.2. Saran  

   Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan diatan maka penulis 

memberikan saran kepada pemerintah desa baik dari jajaran tertinggi sampai 

jajaran terandah untuk selalu membimbing masyarakat desa Wuli Wutik agar 

lebih kreatif dan inovatis dalam mengelola dan menjaga potensi lokal yang ada di 
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desa khususnya Wisata Religi Patung Bunda Segala Bangsa, karena apabila tidak 

diperhatikan maka usaha yang selama ini diperjuangkan terbuang percuma. 

Apabila dikelola secara maksimal, tidak menutup kemungkinan pendapatan 

ekonomi masyarakat semakin baik serta pengetahuan masyarakat desa menjadi 

semngat dalam menjaga dan melestarikan kearifan lokal. 

   Masyarakat desa Wuli Wutik  harus lebih mandiri membangun dengan 

dengan pemberdayaan masyarakat khususnya dibidang pariwisata, karena di Wuli 

Wutik masih sangat banyak potensi lokal yang bisa dijadikan tempat wisata serta 

menambah berbagai macam infrastruktur demi mendukung tempat wisata religi 

Patung Bunda Segala Bangsa. 

   Tiada gading yang tak retak, tak seorang manusiapun yang sempurna. 

Kritik dan saran sangat dibutuhkan oleh penulis demi penyempurnaan penulisan 

dan penulis terima dengan hati lapang. 

 


