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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis terhadap sumberdaya sosial yang terdapat di
masyarakat Kasepuhan Citorek, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan:
1.

Unsur-unsur sumberdaya sosial masyarakat Kasepuhan Citorek adalah tingkat
kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga adat dan sesama masyarakat
Citorek masing-masing 90% dan 97%, serta tingkat kepercayaan sedang
terhadap pihak luar dengan 71%. Tingkat jaringan sosial yang tinggi adalah
inisiatif penyelesaian konflik masyarakat Kasepuhan Citorek dengan 96% dan
terendah terhadap lembaga formal dengan 72%. Tingkat norma yang dimiliki
masyarakat Kasepuhan Citorek tinggi pada norma agama dengan 93% dan
menyatakan rendah terhadap norma aturan pemerintah dengan 24%.

2.

Faktor sumberdaya sosial yang dapat dimobilisisi terhadap pengelolaan
kawasan adalah tingkat kepercayaan yang tinggi, norma sosial yang ada di
masyarakat

Kasepuhan

Citorek

dengan

kegiatan

pertanian

dan

perkebunannya, dan jaringan sosial yang kuat antar masyarakat Kasepuhan
Citorek.
3.

Faktor sumberdaya sosial yang dapat didayagunakan untuk pengelolaan
kawasan adalah kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kawasan taman
nasional, lembaga adat, dan norma adat yang berkaitan dengan konservasi
seperti pembagian hutan menurut fungsinya, dan kedekatan dari jaringan
sosial yang ada dapat dimobilisasi dengan pendekatan terhadap lembaga adat
sebagai mobilisator masyarakat Kasepuhan Citorek.

5.2 Saran
Masukan yang dapat direkomendasikan kepada para pihak terkait,
diantaranya:
1.

Peningkatan jumlah sumberdaya manusia TNGHS dalam pengelolaan
kawasan taman nasional yang berbasis masyarakat. Peningkatan jumlah SDM
dapat dilakukan dengan merekrut tenaga honorer dari masyarakat Kasepuhan
Citorek dengan sistem kontrak tahunan.
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2.

Peningkatan hubungan kerja antara TNGHS dengan lembaga adat Kasepuhan
Citorek sebagai mobilisator masyarakat ke arah pengelolaan taman nasional.

3.

Peningkatan hubungan kerja antara TNGHS dengan pemerintah daerah
Kabupaten Lebak dan perusahaan yang terkait dengan kawasan taman
nasional untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam hal
sumberdaya manusia dan sumber dana.

4.

Sosialisasi intensif kepada masyarakat atas program-program TNGHS untuk
memenuhi kesadaran masyarakat atas pentingya program pemberdayaan
masyarakat yang diberikan.

