
 

 

ABSTRAK 

Rahmat Hidayat. Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Melalui 

Pemanfaatan Wisata Buangan Waduk Cirata Provinsi Jawa Barat (Studi deskriptif di 

Kawasan Wisata Buangan Waduk Cirata Provinsi Jawa Barat) 

 

 Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, sumber daya alam yang bisa 

di manfaatkan dan di kembangkan oleh masyarakat, sumber daya alam tersebut salah satunya 

adalah waduk atau danau buatan yang memiliki potensi besar diberbagai aspek kehidupan. 

Waduk biasanya dibangun untuk beberapa tujuan penting, seperti pembangkit listrik tenaga 

air, perikanan, irigasi, pengendali banjir dan pengembangan pariwisata. Di Provinsi Jawa 

Barat terdapat Waduk Cirata yang berfungsi utama sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air 

(PLTA), hal ini ternyata menimbulkan berbagai kegiatan ikutan yang berkembang di 

kawasan Waduk Cirata, termasuk irigasi pertanian, perikanan, konservasi air, dan terutama 

kegiatan pengembangan pariwisata. Kegiatan tersebut diproyeksikan suatu seri keuntungan 

yang terintegrasi yang meliputi berbagai tujuan tadi dan meliputi keuntungan lainnya. Waduk 

Cirata Provinsi Jawa Barat yang terbentuk dari adanya genangan air seluas 66 km
2
 akibat 

pembangunan waduk yang membendung Sungai Citarum, terdapat banyak potensi yang 

memerlukan perhatian dari pemerintah daerah beserta masyarakat untuk pembangunan dan 

pengelolannya terutama dalam pemanfaatan wisata alam, wisata kuliner dan wisata air tawar 

di Buangan Waduk Cirata karena dapat menunjang peningkatan pendapatan dan 

kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat Desa Ciroyom yang berada 

di sekitar Waduk Cirata Provinsi Jawa Barat. 

Terdapat tiga poin penting dalam penelitian Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian 

Masyarakat Melalui Pemanfaatan Wisata Buangan Waduk Cirata Provinsi Jawa Barat. 

Pertama, mengetahui peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat melalui wisata 

kuliner Buangan Waduk Cirata. Kedua, mengetahui peningkatan kesejahteraan perekonomian 

masyarakat melalui wisata air tawar Buangan Waduk Cirata. Tiga. mengetahui peningkatan 

kesejahteraan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan Wisata Buangan Waduk 

Cirata. 

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan 

keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata untuk memadirikan 

masyarakat agar masyarakat mampu hidup mandiri dengan hidup yang sejahtera baik itu 

sejahtera  lingkungan, sejahtera ekonomi, sejahtera sosial maupun sejahtera mental. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskripsi dengan 

menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview), observasi dan studi 

dokumentasi, dimana respondennya adalah Pemerintah Daerah Desa Ciroyom Kecamatan 

Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, Masyarakat pengelola Wisata Buangan Cirata, dan 

pengunjung.  

Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk  pengelola kawasan 

wisata Buangan Cirata mendapat  manfaat  dari  pengembangan wisata berupa peningkatan 

kesejahteraan perekonomian masyarakat. Penduduk  merasa  senang  sejak  adanya lahan 

Pemerintah Desa Ciroyom yang dapat di manfaatkan untuk berjualan hidangan kuliner 

maupun wisata air ,  karena hal tersebut masyarakat dapat memperoleh pendapatan melalui 

kegiatan pengelolaan pariwisata Buangan Cirata . Ketika  penelitian  dilakukan,  ditemukan  

hal-hal  baru  di  luar  apa  yang menjadi  pokok  utama  penelitian. Terutama dalam hal 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, ternyata ada peningkatan status sosial masyarakat. Di 

samping itu juga pengetahuan  masyarakat  mengenai kepariwisataan  belum mampu 

merubah pemikiran  masyarakat  secara keseluruhan di  kawasan wisata Buangan Waduk 

Cirata  untuk  mengembangkan  kegiatan pariwisata waduk . 


