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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisa dan pembahasan pada bab IV maka dapat 

disimpulkan bahwa :  

Berdasarkan data yang terkumpul selama penelitian, penulis 

menemukan beberapa isu strategis, kemudian diidentifikasikan ke dalam 

faktor internal dan eksternal terkait dengan analisis strategi 

pengembangan potensi wisata sejarah Kampung Vietnam. Isu strategis 

ini diklasifikasikan kedalam empat dimensi yaitu berupa : 

1. Kekuatan yang dimiliki oleh Kampung Vietnam yaitu adanya 

atraksi wisata yang menarik dan memiliki museum.  

2. Kelemahannya kurangnya sumber daya manusia dalam 

pengelolaan, minimnya kegiatan promosi dan fasilitas yang 

tidak memadai.  

3. Peluangnya dapat meningkatkan kunjungan wisatawan serta 

tingginya persepsi dan apresiasi wisatawan  

4. Ancaman yaitu aksesibilitas yang kurang memadai dan 

persaingan antar objek wisata lainnya.  

Penelitian ini telah mengemukakan beberapa strategi untuk 

pengembangan wisata sejarah Kampung Vietnam ini. Beberapa strategi 

yang telah ditemui penulis adalah dengan cara selalu memberikan inovasi 

dalam atraksi yang ada, meningkatkan infrastruktur ataupun aksesibilitas 
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dan juga pengadaan dan perbaikan fasilitas. Dalam mengembangkan 

destinasi wisata bersejarah Kampung Vietnam ini adalah salah satunya 

untuk menjadikan pariwisata sebagai penghasil devisa utama, dan 

mensejahterahkan kehidupan masyarakat setempat serta menghimbau 

masyarakat setempat dengan keberadaan suatu objek wisata di daerahnya 

sehingga masyarakat akan memiliki rasa memiliki agar menimbulkan 

keramahtamahan bagi wisatawan yang berkunjung.  Dengan 

meningkatnya kualitas mutu pelayanan pastinya akan menjadikan 

dampak positif dalam pengembangan Kampung Vietnam ini.  

Kampung Vietnam memiliki beberapa kendala dalam 

mengembangkan wisatanya dikarenakan sebagian masyarakat tidak 

memiliki keinginan untuk terlibat dalam mengembangkan wisata sejarah 

ini karena sebagian dari masyarakat sana sudah memilih nelayan dan 

petani sebagai mata pencaharian sehari-hari mereka. Padahal dari 

keikutsertaan masyarakat ini dapat meningkatkan taraf hidup, menambah 

wawasan, belajar berkomunikasi ataupun menambah lapangan pekerjaan 

bagi yang belom memiliki pekerjaan. Dengan adanya keikutsertaan 

masyarakat dalam mengembangkan wisata ini, setidaknya masyarakat 

bisa sedikit membantu dalam melestarikan lingkungan sekitar, 

menambah sumber daya manusia, dan menjaga kebersihan ataupun 

berinteraksi dengan wisatawan. 
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran sebagai 

bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil 

untuk membantu mengembangkan destinasi wisata sejarah Kampung 

Vietnam. Maka penulis menyarankan beberapa saran untuk pemerintah 

ataupun pengelola sebagai berikut : 

1. Pemerintah seharusnya memberi dukungan optimal dalam 

upaya pembangunan khususnya dari segi pendanaan yaitu,  

menambah sarana dan prasarana yang kurang agar pada saat 

kunjungan wisatawan yang membludak dapat teratasi. 

2. Pemerintah seharusnya meningkatkan kegiatan promosi dalam 

upaya pengembangan wisata ini melalui media sosial. 

3. Pemerintah  harus lebih memperhatikan kebersihan, keamanan 

dan kelestarian lingkungan sekitar karena bangunan-bangunan 

bekas peninggalan pengungsi Vietnam ini menjadi salah satu 

atraksi wisata yang menarik bagi wisatawan. 

4. Pemerintah perlu membangun komunikasi yang baik dengan 

masyarakat  dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan agar 

terjalin kerjasama yang baik. 

5. Pemerintah  perlu dengan rutin bersosialisasi dan memberikan 

binaan kepada masyarakat tentang ilmu pariwisata agar 

masyarakat memiliki motivasi dalam ikut mengembangkan 

kegiatan pariwisata ini. 
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6. Pemerintah harus bisa mengubah pola fikir masyarakat agar 

lebih berkembang dan tidak hanya berpenghasilan sebagai 

nelayan dan petani saja sehingga dapat meningkatkan sumber 

daya manusia. 
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Dokumentasi penulis pada saat melakukan wawancara 

 

 

 



 

 

Dokumentasi penulis pada saat mengunjungi Kampung Vietnam 

 

 

 

 



 

 

Dokumentasi Ilustrasi pada saat pengungsi Vietnam mengarungi laut 

 

Dokumentasi kuburan pengungsi Vietnam 

 

 

 



 

 

 

Dokumentasi peninggalan-peninggalan pengungsi Vietnam 



 

Dokumentasi penulis memperoleh informasi dari masyarakat sekitar 

 

 

Dokumentasi bangunan bekas peninggalan pengungsi Vietnam 



 

 

 

Dokumentasi kegiatan pengungsi selama di Kampung Vietnam 



PEDOMAN WAWANCARA WISATAWAN 

Nama :  

Usia :  

Asal :  

1. Atraksi 

a. Apa yang menjadi daya tarik bagi anda untuk mengunjungi Kampung 

Vietnam ?  

b. Bagaimana kesan anda pada saat mengunjungi Kampung Vietnam ? 

c. Apa saja menjadi ciri khas pada Kampung Vietnam ? 

2. Aksesibilitas  

a. Apakah aksesibilitas menuju Kampung Vietnam sudah memadai ? 

b. Bagaimana kondisi lingkungan yang ada Kampung Vietnam ? 

c. Bagaimanakah pelayanan yang ada di Kampung Vietnam ? 

3. Amenitas  

a. Apakah sarana dan prasarana di Kampung Vietnam sudah memadai ? 

b. Bagaimana kondisi bangunan yang ada di Kampung Vietnam ?  

c. Apakah tempat parkir sudah memadai untuk menampung kunjungan 

wisatawan ? 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA PEMERINTAH/PENGELOLA 

Nama :  

Usia :  

Asal :  

1. Strategi apa saja yang sudah dilaksanakan dalam pengembangan wisata 

Kampung Vietnam ini ? 

2. Apa yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan ini ? 

3. Apakah ada akses penunjang bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke 

Kampung Vietnam ? 

4. Apakah sarana dan prasarana di Kampung Vietnam sudah memadai ? 

5. Apakah ada trik khusus untuk menarik wisatawan agar berkunjung ? 

6. Apakah ada pelatihan khusus bagi pengelola dalam melayani wisatawan ? 
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