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BAB V 

PENUTUP 

 

 

1.1 KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil uraian di atas kesimpulan dapat dilihat bagaimana 

perkembangan KTM Tambora sebelum dan sesudah adanya Geopark Tambora yaitu 

antara lain: 

1. Berdasarkan dari hasil pembahasan bahwa masih banyaknya sarana dan 

prasarana kebutuhan dasar yang belum dilengkapi di KTM Tambora. 

2. Berdasarkan hasil identifikasi perkembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) 

Tambora sebelum dan sesudah ditetapkan Geopark Tambora. Dengan 

ditetapkan Geopark Tambora sudah mulai memberikan pengaruh 

perkembangan KTM Tambora seperti terdapat fasilitas Dermaga dibangun 

tahun 2019 dan jalan dan masih terus dilakukan perbaiki, Yayasan Hidayatulah 

untuk kegiatan Rohani.  

3. Setelah ditetapkan Geoaprk Tambora sudah mulai adanya industri yang masuk 

di KTM Tambora seperti industri minyak Kayu putih terbesar. 

4. Setelah ditetapkan Geopark Tambora sudah mulai banyak pengunjung 

diberbagai wisata yang ada di KTM Tambora. 

Dengan demikian perlu adanya strategi penanganan yang dilakukan untuk 

mengembangkan KTM Tambora sebagai mana fungsinya pembangunan dan 

pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan. Dari hasil analisis SWOT 

didapatkan beberapa strategi yaitu sebagai berikut  
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1. Mengembangkan Paket Wisata, yaitu wisata air terjun, wisata pulau, 

wisata pantai, wisata  situs, makan tua museum religious, dan wisata 

pendakian  

2. Meningkatkan Industri pengolahan pupuk granula dan dan industri 

pengolahan industri minyak kayu putih dan industri rumahan 

3. Mengembangkan sumber daya alam (Peningkatan Kualitas dan produksi 

SDA  pertanian dan perkebunan). 

1.2 SARAN  

Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis yaitu antara lain sebagia berikut: 

 Agar dalam mengembangkan KTM Tambora perlu memperhatikan sarana dan 

prasarana pendukung dalam perkembangan KTM Tambora 

 Perlu meningkatkan dukungan dari pemerintah daerah untuk mengembangkan 

KTM Tambora baik dari segi infrastruktur, kualitas SDM, maupun peluang 

lapangan kerja. 

 Sehingga dengan berkembanganya KTM Tambora bisa menjadi peluang dari 

berbagai sektor yang bisa bermanfaat untuk KTM maupun masyarakat sekitar. 

 Pemerintah perlu memprioritaskan perkembangan KTM Tambora karena 

sudah tertuang dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten sebagai 

Kawasan Stategi Kabupaten (KSK). 

 Sinergitas antara kegiatan yang berjalan di Kawasan Geopark Tambora, 

khususnya kawasan yang ditetapkan sebagai Geopark, dengan kegiatan KTM 

Tambora sebagai fungsi-fungsi pelayanan. 
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QUESIONER  PENELITIAN 

Nama : Nurhayati 

Nim  : 41513A0034 

Daftar pertanyaan wawancara  untuk Dinas  

1. Dinas Transmigrasi Kabupaten Bima 

2. Kantor Bapeda Kabupaten Bima 

3. Pengolah Kota Terpadu Mandiri Tambora  

4. Camat Setempat ,Desa Kawinda Toi Dan Oi Panihi  

 

 

1. pusat penjualan obat-obatan pupuk  yaitu :  

 Apakah sudah dibangun tempat penjualan obat-obatan, dan pupuk di kota terpadu 

mandiri? kalau belum? apa kendalannya? 

a. Sudah berapa lama tempat penjualan obat-obatan yang ada dikota terpadu 

mandiri? 

b. Bagaimana perkembangan tempat penjualan obat-obatan dan pupuk setelah 

dibangun? 

c. Alasan kenapa tempat pengualan obat-obatan dan pupuk belum dibangun? 

 

2. Pusat informasi pengembangan agribisnis 

a. Apakan sudah dibangun tempat informasi dan promosi hasil pertanian yang ada di 

kota terpadu mandiri?  Sudah berapa lama dibangun? 

b. Apakan sudah berfungsi? 

c. Kalau tidak berfungsi kendalanya apa dalam melakukan promosi dan informasi 

terkait hasil pertanian yang ada dikota terpadu mandiri? 

3. Terminal umum  

a.  Apakah terminal umum sudah dibangun dikota terpadu mandiri? kalau belum apa 

kendalannya? 

b. Sudah berapa lama terminal umum berfungsi? 

c. Bagaimana perkembangan terminal umum setelah dibangun dikota terpadu 

madiri? 

 

4. Industri pengolahan  

a. Apakan sudah dibangun industri untuk mengelolah hasil yang ada dikota terpadu 

mandiri? kalau belum apa kendalannya? 

b. Sudah berapa lama terminal umum berfungsi? 

a. Apakan ada hambatan dalam perkembangannya? 

 

 

 

5. Sarana kesehatan  
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a. Apakah saranan kesehatan dikota terpadu mandiri sudah dibangun? kalau belum 

apa kendalannya? 

b. Sudah berapa lama terminal umum berfungsi? 

 

6. Sarana pendidikan (sd ,smp, sma) 

 

a. Apakah saranan kesehatan dikota terpadu mandiri sudah dibangun? kalau belum 

apa kendalannya? 

b. Sudah berapa lama terminal umum berfungsi? 

c. Bagaimana perkembangan sarana (sd, smp, sma) setelah dibangun? 

7. Kantor pemerintah  

 

a. Apakah sudah dibangun kantor pemerintahan dikota terpadu mandiri? kalau 

belum apa kendalannya? 

b. Sudah berapa lama kantor pemerintahan berfungsi? 

 

8. Kantor pengelolah  

a. Apakah sudah dibangun kantor pengelolah dikota terpadu mandiri? kalau belum 

apa kendalannya? 

b. Sudah berapa lama kantor pergelolah kota terpadu mandiri berjalan? 

c. Bagaimana perkembangan kota terpadu mandiri setelah dibangun Kantor 

pengelolah? 

 

9. Pasar grosir, pasar induk 

a. Apakah sudah dibangun pasar dikota terpadu mandiri? kalau belum apa 

kendalannya? 

b. Sudah berapa lama pasar berjalan? 

c. Apasaja yang menhambat perkembangan pasar setelah dibangun? 

 

10. Bank  

a. Apakah sudah dibangun bank sebagai transaksi dalam mengembangkan ekonomi? 

kalau belum apa kendalannya? 

b. Sudah berapa lama bank berfungsi? 

 

11. Pertokoan /minimarket 

a. Apakah sudah dibangun pertokoan/minimarket sebagai tempat memenuhi 

kebutuhan masyarakat dikta terpadu mandiri? kalau belum apa kendalannya? 

b. Sudah berapa lama minimarket/pertokoan berjalan? 

 

12. Sarana ibadah  

a.  Apakah sudah dibangun musholah? kalau belum apa kendalanya? 
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b. Sudah berapa lama musholah berfungsi? 

 

13. Sarana lapangan olahraga 

a. Apakah dikota terpadu mandiri sudah dibangun lapangan olah raga? kalau belum 

apa kendalanya? 

b. Sudah berapa lama beroperasi? 

 

14. Sarana air bersih  

a. Dari mana saja kan sumber air bersih?  

b. Apakan sarana air bersih untuk kebutuhan masyarakat difasilitasi dari pemeritah?  

15. Jaringan telekomukasi  

a. Apakan jaringan telekomukasi sudah ada dikota terpadu mandiri?  

b. Apakan jaringan telekomunikasi di lengkapi dengan jaringan internet?  

c. Sudah berapa lama jaringan telekomunikasi di bangun di kota terpadu mandiri?  

16. Listrik 

a. Sudah adakah jaringan listrik?  

 

b. Kalau belum ada apa kendalanyan? 

17. Jaringan jalan 

a. Sejak tahun berapa mulai diperbaiki jaringan jalan yang ada dikota terpadu 

mandiri? 

b. Apakan ada hambatan dalam melakukan pembangunan jaringan jalan yang ada 

dikota terpadu mandiri? 

 

18. Sentral-sentral angribisnis dan agroindustry  

a. Apakan sudah ada setral agribisnis setelah di tetapkan KTM Tambora? 

b. Bagaiman kondisinya setelah ditetapkan Geopark Tambora? 

c. Apakan sudah ada setral agroindusti setelah di tetapkan KTM Tambora? 

d. Bagaiman kondisinya setelah ditetapkan Geopark Tambora? 

19. Investor  

a. Apakan sudah sudah ada investor yang menanamkan modal setelah di tetapkan 

KTM Tambora? 

b. Bagaiman kondisinya setelah ditetapkan Geopark Tambora? 

 

20. Produktifitas penduduk transmigrasi  

a. setelah di tetapkan KTM Tambora apakan berapakah jumlah penduduk 

transmigrasi? 

b. apakah jumlah penduduk transmigrasi semakin bertambah setelah ditetapkan 

Geopark Tambora? 

21. situs dan kergajaan  

c. bagaimana kondisi situs dan kerajaan sanggar setelah di tetapkan KTM Tambora? 

d. apakah pengunjung ditempat situs kerajaan sanggar semakin meningkat setelah 

ditetapkan Geopark Tambora? 

 

22. kesempatan Kerja  
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a. bagaimana kondisi peluang kesempatan kerja setelah di tetapkan KTM Tambora? 

b. apakah peluang lapangan kerja semakin meningkat setelah ditetapkan Geopark 

Tambora? 

23. SDM 

a. bagaimana kondisi SDM setelah di tetapkan KTM Tambora? 

b. apakah setelah ditetapkan Geopark Tambora SDM semakin meningkat? 

 

24. Pendapatan Masyarakat  

a. Setelah adanya KTM Tambora apakan pendapatan masyarakat semakin 

meningkat? 

b. Apakah dengan ditetapkan geopark pendapatan masyarakat semakin meningkat? 

 

25. Rencana program apa saja yag ada di kota terpadu mandiri? 

26. Program apa saja yang telah di kelolah oleh badan pengelolah kota terpadu mandiri 

tambora? misalkan pembagian bibit dll? 

27. Kendala dalam pengembangan program? 

28. Pengembangan usaha tani apa saja yang ada di kota terpadu mandiri 

 

Daftar pertanyaan untuk wawancara untuk masyarakat  

 

1. Sarana kesehatan  

a. Apakah saranan kesehatan dikota terpadu mandiri sudah dibangun? kalau belum 

apa kendalannya? 

c. Sudah berapa lama terminal umum berfungsi? 

b. Apakah pelayananya sudah terpenuhi?  

2. Sarana pendidikan (sd, smp, sma) 

 

a. Apakah saranan kesehatan dikota terpadu mandiri sudah dibangun? kalau belum 

apa kendalannya? 

b. Sudah berapa lama terminal umum berfungsi? 

c. Bagaimana perkembangan sarana (sd, smp, sma) setelah dibangun? 

d. Apakah pelayanan sudah terpenuhi untuk kebutuhan pendidikanya?  

 

3. Pasar grosir, pasar induk 

 

a. Apakah sudah dibangun pasar dikota terpadu mandiri? kalau belum apa 

kendalannya? 

b. Sudah berapa lama pasar berjalan? 

c. Apasaja yang menhambat perkembangan pasar setelah dibangun? 

4. Bank  

a. Apakah sudah dibangun bank sebagai transaksi dalam mengembangkan ekonomi? 

kalau belum apa kendalannya? 

b. Sudah berapa lama bank berfungsi 
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c. Apakan bank sudah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar?  

 

5. Pertokoan /minimarket 

a. Apakah sudah dibangun pertokoan/minimarket sebagai tempat memenuhi 

kebutuhan masyarakat dikta terpadu mandiri? kalau belum apa kendalannya? 

b. Sudah berapa lama minimarket/pertokoan berjalan? 

c. setelah dibangun apakah sudah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Kota 

terpadu mandiri?  

6.  Listrik 

a. Sudah adakah jaringan listrik?  

b. Kalau belum ada apa kendalanyan? 

c. Apakan jaringan listrik pln sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat ktm?  

 

7. Sarana air bersih  

a. Dari mana saja kan sumber air bersih?  

b. Apakan sarana air bersih untuk kebutuhan masyarakat difasilitasi dari pemeritah?  

8. Jaringan telekomukasi  

a. Apakan jaringan telekomukasi sudah ada dikota terpadu mandiri?  

b. Apakan jaringan telekomunikasi di lengkapi dengan jaringan internet?  

c. Sudah berapa lama jaringan telekomunikasi di bangun di kota terpadu mandiri?  

9. Sarana ibadah  

a.  Apakah sudah dibangun musholah? kalau belum apa kendalanya? 

b. Sudah berapa lama musholah berfungsi? 

10. Jaringan jalan 

a. Bagaimana kondisi jaringan jalan dikota terpadu mandiri?  

b. Sejak tahun berapa mulai diperbaiki jaringan jalan yang ada dikota terpadu 

mandiri? 

c. Apakan ada hambatan dalam melakukan pembangunan jaringan jalan yang ada 

dikota terpadu mandiri? 

 

 

  



 

101 
 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 



 

102 
 

 

 

 

 



 

103 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

104 
 

 

 



 

105 
 

 

 



 

106 
 

 



 

107 
 

 



 

108 
 

 



 

109 
 

 



 

110 
 

 



 

111 
 

 



 

112 
 

 



 

113 
 

 

 


