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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

 Kampung Wisata Genteng Candirejo adalah salah satu obyek wisata 

lingkungan yang ada di Kota Surabaya. Kampung ini berada di Pusat Kota Surabaya 

tepatnya di RT 03 RW 08 Kelurahan Genteng Kecamatan Genteng Surabaya. Obyek 

wisata ini menjadi salah satu wisata alternatif bagi wisatawan yang datang ke Kota 

Surabaya. Dimulai pada tahun 2006 hingga saat ini, Kampung Wisata Genteng 

Candirejo mengalami proses pengembangan. Dalam proses pengembangan Kampung 

Wisata Genteng Candirejo ini banyak dampak yang didapatkan oleh warga Kampung 

Genteng Candirejo. Dalam penelitian ini penulis mengambil fokus 3 dampak akibat 

bagi warga Kampung Wisata Genteng Candirejo. Fokus dampak yang dipilih oleh 

penulis adalah dampak sosial budaya, dampak ekonomi, serta dampak lingkungan.  

Dampak sosial budaya yang dirasakan oleh warga Kampung Genteng 

Candirejo adalah mereka dapat menjadi manusia yang terbuka pemikirannya dan 

wawasannya. Mereka jadi lebih mengetahui dunia luar melalui teknologi informasi 

yang terus berkembang saat proses pengembangan Kampung Wisata Genteng 

Candirejo. Kedatangan wisatawan dari berbagai macam latar belakang ras, suku, 

agama, adat istiadat, serta negara membuat warga Kampung Wisata Genteng 

Candirejo harus bisa menerima perbedaan yang ada serta membuka diri untuk dapat 

bersosialisasi dengan wisatawan yang berkunjung. Dampak sosial yang dirasakan 
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oleh warga juga mereka banyak mengenal orang baru sehingga dapat menambah 

relasi dalam memasarkan produk olahan makanan dan minuman mereka. Namun ada 

juga dampak negatif yang terjadi yakni berkurangnya intensitas kumpul warga 

Kampung Genteng Candirejo. Budaya kumpul yang ada di Kampung Genteng 

Candirejo merupakan budaya rutin warga kampung saat atau sebelum menerima 

tamu. Tetapi semenjak mengalami proses pengembangan dan membuka wawasan 

warga, mereka memilih untuk membuat group di aplikasi whatsapp  dan mereka 

memilih untuk membahas segala persiapan yang dibutuhkan melalui aplikasi tersebut. 

 Dalam aspek ekonomi dampak akibat dengan adanya proses pengembangan 

Kampung Genteng Candirejo adalah warga Kampung Genteng Candirejo menjadi 

lebih berdaya untuk menghasilkan produk olahan makanan dan minuman sehingga 

dapat mengangkat perekonomian warga Kampung Genteng Candirejo. Berbagai 

macam olahan makanan ringan dapat diproduksi oleh warga Kampung Wisata 

Genteng Candirejo. Selain itu warga Kampung Wisata Genteng Candirejo juga 

memproduksi olahan minuman herbal seperti sinom, beras kencur, temulawak, dan 

kunyit asam. Banyak warga yang mengakui dan menyampaikan bahwa dampak 

ekonomi akibat pengembangan Kampung Wisata Genteng Candirejo ini sangat 

berpengaruh bagi kondisi ekonomi di keluarga mereka. Peningkatan pendapatan yang 

didapatkan oleh warga Kampung Genteng Candirejo ini tidak dapat diidentifikasi 

atau dilihat melalui perubahan fisik bangunan rumah mereka. Tidak hanya pada 

produksi olahan makanan dan minuman saja, pendapatan tambahan juga didapatkan 

oleh warga yang menyewakan rumah mereka sebagai penginapan bagi wisatawan. 
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Dengan meningkatnya perekonomian warga Kampung Genteng Candirejo juga 

menimbulkan masalah baru yakni kesenjangan sosial diantara warga yang tergabung 

dalam Usaha Kecil Menengah Kampung Wisata Genteng Candirejo. Banyak warga 

Kampung Wisata Genteng Candirejo yang berubah menjadi individualis dalam 

mengolah produk makanan dan minuman mereka. Sikap ingin menjadi nomor satu 

dan unggul terlihat dari warga agar mereka dapat memiliki penghasilan yang tinggi.  

Salah satu hal negatif lain yang terjadi adalah terciptanya persaingan yang negatif 

akibat berkembangnya perekonomian warga Kampung Genteng Candirejo. 

 Dari segi lingkungan dampak akibat pengembangan Kampung Wisata 

Genteng Candirejo adalah perubahan fisik kampung melalui penanaman tanaman 

disepanjang jalan Kampung Wisata Genteng Candirejo. Sepanjang jalan Kampung 

Wisata Genteng Candirejo terlihat hijau dan asri, banyak berbagai macam tanaman 

yang ditanam didepan rumah warga. Perubahan lingkungan juga terlihat dengan 

adanya pembangunan kotak Pendaur Ulang Air Limbah atau yang disebut dengan 

kotak PANDORA-L. Kotak PANDORA-L ini berfungsi untuk menampung air 

limbah dari aktifitas keseharian warga serta nantinya akan di saring dalam kotak 

PANDORA-L agar dapat difungsikan lagi sebagai air penyiram tanaman, pengairan 

kolam, serta air mencuci sepeda motor warga. Perubahan lingkungan yang ada di 

Kampung Wisata Genteng Candirejo ini juga terlihat dengan dibangunnya green 

house dan kolam lele. Pembangunan tersebut juga tidak mengganggu aspek bangunan 

dan kehidupan warga di Kampung Wisata Genteng Candirejo. Dampak lingkungan 

lain yang didapatkan oleh warga adalah mereka dapat mengetahui bagaimana bentuk-
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bentuk kegiatan dan aksi untuk tetap menjaga dan melestarikan alam serta lingkungan 

mereka. Selain itu mereka dapat menjaga lingkungan mereka serta mengolah sampah 

yang ada di lingkungan mereka sendiri. 

Dalam pengembangan kampung wisata pengelola juga memberdayakan 

seluruh masyarakat. Tidak hanya warga yang sudah dewasa saja, tetapi juga anak-

anak remaja yang ada di Kampung Wisata Genteng Candirejo juga terlibat.  Bagi 

warga-warga yang dewasa ada pemberdayaan melalui pelatihan-pelatihan tentang 

olahan makanan dan minuman dan bagaimana menjadi produktif dengan olahan 

makanan dan minum tersebut. Untuk anak-anak remaja yang tergabung dalam Karang 

Taruna mereka diberdayakan untuk mengelola akun instagram milik Kampung 

Wisata Genteng Candirejo. akun tersebut berisikan profil Kampung Wisata Genteng 

Candirejo serta bentuk-bentuk kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di Kampung 

Wisata Genteng Candirejo. Selain itu mereka juga diberdayakan untuk menyambut 

wisatawan yang berkunjung dan harus mampu untuk menjelaskan kepada wisatawan 

yang berkunjung. Bentuk lain pemberdayaan bagi anggota karang taruna adalah 

mereka dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan rutin yang ada di Kampung Wisata 

Genteng Candirejo seperti senam pagi dan timbang sampah yang dilakukan setiap 

hari minggu di minggu pertama disetiap bulannya. Mereka juga bertugas untuk 

mengelola uang bank sampah dari hasil timbang sampah warga Kampung Wisata 

Genteng Candirejo.   
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