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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Analisis 

Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Agam dalam Pengelolaan 

Objek Wisata Muko-Muko, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan 

pengembangan pariwisata dalam pengelolaan objek wisata Muko-Muko 

kurang baik dan belum sesuai dengan Renstra Tahun 2016-2021 Dinas 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam. Pada pelaksanaan 

kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Agam dalam 

pengelolaan objek wisata Muko-Muko belum terkelola dengan baik. Hal 

ini dilihat dari belum dapat tersedianya sarana dan prasarana yang 

mendukung pada objek wisata Muko-Muko. Padahal kebijakan 

pengembangan pariwisata Kabupaten Agam telah tertuang dalam Renstra 

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam. Dalam 

kebijakan pengembangan pariwisata juga menjelaskan untuk 

mengembangkan destinasi pariwisata dengan cara pembangunan sarana 

dan prasarana sebagaimana juga tertuang dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk 
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Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPK) Kabupaten Agam pasal 8 

mengenai pembangunan destinasi pariwisata.  

2. Faktor yang mendorong tidak terlaksananya kebijakan pengembangan 

pariwisata kurang baik disebabkan karena suatu faktor penghambat 

dalam pelaksanaannya. Hal ini berdasarkan masih terdapatnya sarana dan 

prasarana pendukung objek wisata yang kurang memadai serta belum 

adanya sebuah landasan hukum mengenai pengembangan pariwisata 

seperti RIPPDA. Kurang baiknya implementasi kebijakan pengembangan 

juga disebabkan karena status lahan (kepemilikan) yang masih belum 

bisa dikelola oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Bukan hanya 

sekedar aturan, sarana dan prasarana serta status lahan tetapi sumber daya 

manusia juga mempengaruhi dalam implementasi kebijakan 

pengembangan pariwisata. Jika sumber daya manusianya berkompeten 

dalam mengelola maka kebijakan pengembangan pariwisata akan 

berjalan baik dan berhasil dalam pengelolaan objek wisatanya. Selain 

faktor penghambat ada faktor pendukung dalam kebijakan 

pengembangan pariwisata yaitu aksebilitas yang baik merupakan faktor 

yang sangat membantu dalam pengembangan dan pengelolaan objek 

wisata Muko-Muko. Dan adanya kegiatan (event) yang dilaksanakan 

serta adanya promosi dan pemasaran merupakan faktor pendukung demi 

berhasilnya suatu implementasi kebijakan. Tetapi pada penelitian ini 

walaupun didukung oleh aksebilitas, adanya kegiatan serta dilakukannya 

promosi dan pemasaran belum bisa meningkatkan jumlah wisatawan 
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untuk datang ke objek wisata Muko-Muko. Hal tersebut dilihat dari 

jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara yang tingkat 

kunjungannya menurun setiap tahunnya.  

6.2 Saran 

Dari beberapa hasil penelitian yang penulis dapatkan, maka penulis 

memberikan saran atau masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi semua pihak. Adapun saran-saran yang penulis utarakan 

adalah sebagai berikut : 

1. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam perlu 

meningkatkan dan mempersiapkan sumber daya manusia yang 

berkompeten sehingga dapat melaksanakan kebijakan pengembangan 

pariwisata dengan baik. 

2. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olaharaga Kabupaten Agam serta 

Pemerintah Daerah agar bisa lebih memperhatikan, mengawasi dan 

mengevaluasi setiap sarana dan prasarana yang ada pada objek wisata 

agar kebijakan pengembangan pariwisata dapat berjalan baik. 

3. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam hendaknya 

membina kelompok sadar wisata yang telah dibentuk dan nantinya akan 

membantu dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata, 

mengadakan pembinaan kepada masyarakat yang bertempat tinggal pada 

wilayah objek wisata, menggali dan mengembangkan potensi lain pada 

daerah tersebut. 
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4. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga agar memantapkan kelembagaan 

dan meningkatkan kerja sama demi kelancaran dan pengembangan 

kepariwisataan. 


