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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan penulis pada uraian maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengelolaan objek wisata air terjun tujuh tingkat batangkoban, sesuai 

dengan pengembangan, kelembagaan, dan pengaturan. 

A. Pengembangan 

1. Perencanaan, Upaya dalam perencanaan pengelolaan air terjun 

tujuh tingkat batangkoban strategi yang digunakan untuk mencapai 

tujuan tidak berjalan dengan yang direncanakan sebelumnya belum 

berjalan dengan baik karena masih kekurangan anggaran untuk 

pengelolahan, serta masih kurangnya penerapan setiap program 

yang direncanakan dan juga kerjasama setiap unsur pelaksanakan 

progam. 

2. Pelaksanaan, Faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan objek 

wisata air terjun tujuh tingkat batangkoban diantaranya kurangnya 

dana, letak objek wisata jauh dari Desa Lubuk Ambacang dan 

kurangnya kepeduliaan masyarakat setempat. 

3. Pembiayaan, kurangnya dan minimnya dana dalam pengelolaan 

objek wisata air terjun tujuh tingkat batangkoban mengakibatkan 
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4. tidak seimbangnya pembangunan di objek wisata air terjun tujuh 

tingkat batangkoban. 

5. Pengendalian, Partisipasi masyarakat Desa Lubuk Ambacang 

terhadap pengelolaan objek wisata air terjun tujuh tingkat 

batangkoban tidak sepenuhnya berpatisipasi, karena masih banyak 

masyarakat yang tidak menjaga objek wisata air terjun tujuh tingkat 

batangkoban. 

B. Kelembagaan 

1. Koordinasi, semua yang bersangkutan dalam pengelolaan objek 

wisata sudah cukup baik, tetapi masih ada pihak - pihak lain yang 

tidak peduli dengan pengelolaan objek wisata. 

2. Pelatihan, Dinas Pariwisata dan Pemerintahan Desa sudah 

mengikuti pelatihan - pelatihan pariwisata dan mengadakan 

pelatihan-pelatihan tersebut kepada masyarakat, guna 

mengwujudkan kepedulian dan pengetahuan masyarakat tentang 

objek wisata. 

3. Pendidikan, objek wisata air terjun tujuh tingkat batangkoban bisa 

di mamfaatkan sebagai tempat penelitian, pencinta alam dan 

perkemahan pramungka. 

C. pengaturan  

1. Perizinan, berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. kpts 

20/11/2017 tentang penetapan kawasan pariwisata dan nama objek 

daya tarik pariwisata di kabupaten kuantan singing dan berdasarkan 
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Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 7 Tahun 2009 

tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa.  

2. Aturan, Masih adanya masyarakat melakukan penambangan emas 

ilegal di sekitar kawasan objek wisata yang mengakibatkan air 

keruh dan tidak alami lagi, penebangan hutan dan memancing. 

2. Hambatan - hambatan dalam pengelolaan objek wisata air terjun tujuh 

tingkat batangkoban. 

Faktor - Faktor Yang Meghambat pengelolaan objek wisata Air Terjun 

Tujuh Tingkat Batangkoban Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan 

Singingi diantaranya : 

1. Anggaran untuk mengelola objek wisata air terjun tujuh tingkat 

batangkoban tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. 

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan Strategi yang digunakan untuk 

mencapai tujuan tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan 

sebelumnya, kurangnya ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk 

objek wisata serta rendahnya tingkat kepedulian setiap unsur pelaksana 

pengelolan untuk melaksanakan strategi pencapaian tujuan. 

3. Perencanaan yang matang, masih minimnya ketersediaan anggaran 

untuk perencanaan pengembangan kawasan wisata, serta masih 

rendahnya minat masyarakat untuk turut serta dan berperan dalam 

pelaksanaan perencanaan. 
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4. Penyusunan program yang tepat, masih kurangnya penerapan setiap 

program yang direncanakan dan juga kerjasama setiap unsur pelaksana 

program. 

5. Masih minimnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk 

mempermudah pengunjung, serta kurangnya perawatan dan 

peningkatan kualitas dan mutu terhadap fasilitas - fasilitas yang telah 

tersedia. 

6. Belum ada sumber daya manusia yang bertugas dilapangan, terutama 

sebagai pemandu dan merawat fasilitas kawasan. 

7. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemamfaatan objek wisata, 

masih ada yang mengambil kayu, dan menambang emas tanpa izin di 

kasawan objek wisata air terjun tujuh tingkat batangkoban. 

8. Aksesibilitas, terutama sarana transportasi yang belum menunjang. 

9. Penambangan emas tanpa izin (PETI) yang menyebabkan air sungai 

kuantan sebagai jalur transfortasi menuju kawasan menjadi keruh, 

sehingga tidak indah dan tidak alami. 

10. Perambahan hutan untuk dijadikan kebun rakyat dan pengambilan kayu 

hutan yang dapat merusak keaslian alam sekitar kawasan, selain itu juga 

mengancam keberadaan sumber air yang menjadi hulu dari sungai air 

terjun. 

6.2 Saran 

Untuk dapat meningkatkan pengelolaan objek wisata di objek wisata air 

terjun tujuh tingkat batangkoban di Desa Lubuk Ambacang, Kecamatan Hulu 

Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis memberikan pendapat untuk 

semua pihak yang pengelola saran sebagai berikut : 
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1. Kerjasama semua yang terlibat dengan pengelolaan objek wisata harus 

berkomunikasi yang baik dan mempunyai program. 

2. Untuk mempertahankan jumlah pngunjung, ciri khas yang ada pada 

kawasaan objek wisata harus di kelola dengan baik, seperti hutan lindung, 

flora dan fauna, air bersih tetap dijaga dan dilestarikan jangan sampai 

merusak keunikan dan kealamian yang ada karena ini mempunyai daya 

tarik tersendiri bagi objek wisata air terjun tujuh tingkat batangkoban. 

3. Perlu pengembangan dan penambahan fasilitas penunjang sarana dan 

prasarana misalnya tempat bermain, tempat peristirahatan, tempat parkir, 

jalan menuju tingkat pertingkat, tempat ibadah serta MCK dan lain 

sebagainya. 

4. Pelayanan pengelolaan harus ditingkatkan. 

5. Keragaman budaya lokal terus dipertahankan untuk meningkatkan jumlah 

pengunjung pada kawasan objek wisata. 

6. Pihak pengelolaan Dinas Pariwisata dan Pemerintahan Desa haruslah dapat 

mengukur dan mengetahui apa yang terjadi selerah dan keinginan 

pengunjung, kemudian perlu juga meningkatkan promosinya baik melalui 

media cetak maupun elektronik, sebaiknya mengadakan kerjasama dengan 

pihak-pihak lain yang mendukung pengelolaan objek wisata bisa juga 

dengan mengadakan hiburan dan lain sebagainya dengan tujuan menarik 

minat pengunjung. 

7. Masyarakat harus peduli dengan adanya objek wisata air terjun tujuh 

tingkat batangkoban. 

 


