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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka 

pada bab VI ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran bagi Gerakan Hidup Hemat 

di Desa Kalimbukuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat dimasa 

yang akan datang.  

 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pola hidup masyarakat Sumba Barat adalah orientasi ke masa lampau 

yang berlebihan, ketergantungan pada orang lain yang cukup besar, puas 

dengan apa yang dimiliki, pemanfaatan waktu yang tidak efektif, dan 

hidup boros. Kenyataan ini dapat dilihat dari kegiatan upacara/pesta adat 

yang mengakibatkan pengeluaran dana yang begitu besar tanpa 

mempertimbangkan kemampuan ekonominya, hanya demi 

mempertahankan harga diri atau gengsi semata yang mana hanya bersifat 

sesaat. Sifat konsumtif masyarakat Sumba Barat yang cenderung boros 

dengan cara membantai ternak, menghabiskan dana secara tidak 

bijaksana ditambah lagi apabila dana yang digunakan itu bukan milik 

sendiri tetapi merupakan “pinjaman“. Hal ini pada gilirannya dapat 

menjadi beban keluarga yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya 

kemiskinan dan konflik social. 
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2. Program Gerakan Hidup Hemat yang dilakukan oleh Pemda Sumba Barat 

untuk membina rakyat Sumba Barat demi mensejahterakan masyarakat, 

mempunyai nilai interpretasi yang baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya 

tanggapan/respon yang baik dari masyarakat setempat khususnya 

masyarakat Desa Kalimbukuni di Kecamatan Kota Waikabubak; dimana 

masyarakat sudah dapat mengimplementasikan salah satu kesepakatan 

dalam Program Gerakan Hidup Hemat yaitu misalnya dalam hal 

penyimpanan jenasah yang biasanya dilakukan selama satu sampai dua 

minggu, namun sekarang penyimpanan jenasah sudah dapat dilakukan 

tidak lebih dari tiga hari sesuai dengan komitmen dalam Gerakan Hidup 

Hemat; 

3. Beberapa masyarakat cukup antusias menerima program Gerakan Hidup 

Hemat. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan Program Kerja yang sudah 

berjalan dengan baik, sehingga dalam melaksanakan program yang telah 

direncanakan tepat sasaran atau tujuan yang akan dicapai; 

4. Masih terdapat sebagian masyarakat yang tetap berpendirian teguh 

melaksanakan ritual-ritual adat yang mengeluarkan biaya tinggi tanpa 

memperhitungkan kemampuan diri. Hal ini menjadi kendala didalam 

pelaksanaan Program Gerakan Hidup Hemat yang dicanangkan oleh 

pemerintah. Di samping itu belum efektifnya kinerja dari kelompok-

kelompok kerja yang telah dibentuk oleh pihak Kecamatan Kota 

berdasarkan Keputusan Camat Kota Waikabubak No. 06 Tahun 2007, 

tentang penunjukan tim koordinasi pengendalian Gerakan Membangun 

Sumba Barat Sejahtera (GERBANG SUTERA).  
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 Saran-saran 

1. Tim Sosialisasi tingkat kabupaten hendaknya lebih proaktif dalam 

bekerjasama dengan tim sosialisasi tingkat kecamatan, khususnya pada 

Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat dalam 

mensukseskan Program Gerakan Hidup Hemat; 

2. Dengan adanya kerjasama antara dinas terkait dengan pihak swasta, maka 

secara tidak langsung pemerintah telah melibatkan pihak swasta dalam 

ikut serta mensukseskan Program Hidup Hemat; 


