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BAB VI 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan 

saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi pemerintahan 

Daerah kabupaten Bengkalis dalam membangun pulau rupat sebgai pusat 

pariwisata untuk lebih baik lagi. 

6.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Analisis program 

pembangunan pulau terluar Indonesia di Pulau Rupat sebagai pusat pariwisata 

adalah berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Perencanaan pembangunan 

Daerah Kabupaten Bengkalis, Dinas Kebudayaan Pariwisata pemuda dan 

olahraga, dan Kantor Camat Rupat Utara. Adapun permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu bagaimana program pembangunan pulau terluar 

Indonesia di Pulau Rupat sebagai Pusat Pariwisata serta apa saja 

penghambat dalam pembangunan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana dalam pembangunan pulau terluar Indonesia 

di Pulau Rupat sebagai Pusat Pariwisata serta apa saja penghambat dalam 

pembangunanya. 

2. Dalam penelitian ini penulis menggunakan  indikator seperti 

Pembangunan Infrastruktur Bidang Fisik, Pengembangan wisata, Fasilitasi 

infrastruktur Energi, dan Pembangunan sistem air bersih. Berikut 

penjelasan perindikator: 
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a. Pembagunan infrastruktur Bidang Fisik 

Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menjadikan Pulau 

Rupat sebagai Pusat pariwisata melalui beberapa organisasi 

pemerintahan terkait terus berusaha membuat program-program dan 

mmbangun infrastruktur utama sebagai penunjang pengembangannya. 

Dalam mewujudkan pusat pariwisata pemerintah membangun 

infrastruktur  bidang fisik melalui pembangunan sarana dan prasarana 

penghubung antara kawasan ke Pulau Rupat dengan jembatan 

penyebrangan, fasilitasi jalan poros, jalan lingkar, dan akses jalan 

lainnya yang menghubungkan ke objek wisata di Pulau Rupat yang 

memberikan kemudahan bagi pengunjung atau wisatawan mencapai 

tujuan.  

Dari beberapa pernyatan dan data terkait dapat memberikan 

gambaran dan disimpulkan bahwasanya pemerintah Kabupaten 

Bengkalis melalui organisasi pemerintahan terkait sudah berupaya 

melakukan  pembangunan infrastruktur fisik pulau Rupat dan menjadi 

program prioritas dari pemerintahan daerah maupun pusat. Untuk 

pembangunan akseblitas pariwisata sudah cukup layak, namum belum 

maksimal dilakukan dikarenakan belum tersedianya transportasi 

khusus bagi pengunjung dari luar daerah untuk mengunjungi objek 

wisata Pulau Rupat ini menjadi permasalahan pengunjung dalam 

keterbatasan transportasi. Dalam akses jalan sudah termasuk kedalam 

kategori layak dan mempermudah pengunjung dari berbagai daerah 

untuk mengunjungi objek wisata di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis. 
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Pemerintah Kabupaten sedang menggesa pembangunan pelabuhan 

Roro di Desa Tanjung Medang, membangun akses jalan antara batu 

panjang dan Tanjung Medang, Namun hingga saat ini belum selesai 

dan berjalan lamban. 

b. Pengembangan wisata 

Pengembangan pariwisata di Pulau Rupat sudah dilakukan oleh 

pemerintah tetapi belum sepenuhnya terlaksana pada saat 

ini,  pemerintah sudah berupaya melakukan Pengembangan  objek  

wisata  alam dan buatan, Mempromosikan potensi wisata ke pentas 

nasional dan internasional, Meningkatkan pengunjung wisata, 

Membina masyarakat Sadar wisata, menyediaan  komponen- 

komponen  pariwisata dan Pengembangan kawasan ekonomi kreatif.  

Dari beberapa pernyataan memberikan gambaran bahwasanya 

pembangunan daya tarik wisata sudah cukup baik, hal ini dibuktikan 

dengan sudah dilakukannya kegiatan promosi kepada masyarakat 

tentang potensi yang dimiliki pulau Rupat dan juga pemerintah daerah 

menyelenggarakan event dan melestarikan kebudayaan  untuk menarik 

pengunjung ke pulau Rupat. Akan tetapi sarana dan prasarana wisata 

masih menaji hambatan dalam pengembangan obejk wisata serta 

pengelolan dan perawatan objek wisata belum maksimal dilakukan 

oleh pemerintan maupun masyarakat setempat. 

c. Fasilitasi infrastruktur Energi 

Untuk infrasutuktur bidang energi pemerintah Kabupaten 

Bengkalis melalui organisasi pemerintahan terkait sudah berupaya 

memfasilitasi pembangunan pembangkit listrik di pulau Rupat melalui 
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PLN dengan kabel bawah laut Dumai-Rupat. Pembangunan energi 

listrik sudah hampir terselesaikan dari seluruh penduduk di pulau 

Rupat, tinggal sekitar 30%  yang belum terarili listrik dan dalam tahap 

pembangunan pada tahun 2018 

d. Pembangunan sistem air bersih 

Air bersih merupakan hal yang sangat krusial di kabupaten 

Bengkalis termasuk pulau Rupat sebagai pulau yang berada ditengah 

laut. Dari pihak pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah berupaya 

membuat program pembangunan air Baku menjadi PDAM di pulau 

Rupat pada tahun 2018 masih melakukan uji kelayakan. Untuk 

memoermudah kebutuhan air bagi masyarakat dan pengunjung 

pemerintahan kecamatan berupaya mensingkronkan dengan pihak 

pusat melalui pembangunan PAMSIMAS disetiap desa. Akan tetapi 

PAMSIMAS yang dibangun tidak terawat dengan baik. 

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembangunan pariwisata di pulau 

Rupat yaitu sebagai berikut: 

a. Sarana dan prasarana wisata  

Peneliti menganalisa bahwa sarana dan prasarana wisata masih 

menjadi hambatan dalam menjadikan pulau Rupat sebagai pusat wisata 

karena masih banyak sarana dan prasaranan yang belum terkelola dan 

terawat dengan baik, baik dari bidang infrastruktur fisik, aksebilitas, 

perhubungan dan prasarana umum maupun khusus diobjek wisata 

pulau Rupat yang dilakukan oleh pemrintah setempat. 
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b. Sumber daya mausia  

Penulis dapat menganalisa bahwa masih kurangnya sumber 

daya manusia yang terampil atau terlatih dibidang pembanguanan dan 

pengembangan daerah pariwisata, sehingga masih menjadi hambatan 

dalam menjadikan pulau Rupat sebagai pusat pariwisata 

c. Dana 

Di Kabupaten Bengkalis dikatakan sebagai daerah kaya akan 

sumber daya, terutama memiliki minyak bumi, namun dana dalam 

pengembangan pulau Rupat masih minim dan terbatas. Meskipun 

demikian pemerintah sudah berupaya dalam membangun pulau Rupat 

sebagai pusat pariwisata dengan dana yang terbatas dikarenakan lokasi 

tersebut sama sekali belum memberikan pendapatan asli daerah dari 

bidang wisata 

4. Kebijakan pembangunan pulau Rupat sebagai pulau terluar masih terkesan 

berjalan lamban. Salah satu faktor kendalanya tidak adanya sharring 

program dan sharing budget antara pemerintah pusat, provinsi dan 

kabupaten. Diantara program prioritas saat ini Pulau Rupat oleh 

pemerintahan pusat dalam RPJPN adalah menetapkan sebagai Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK) yang pengembangannya untuk dijadikan kawasan 

wisata Nasional. Bentuk programnya salah satunya membuat Kota 

Terpadu Mandiri (KTM) sejak Tahun 2010 berpusat di Desa Pangkalan 

Nyirih. Realisasinya masih tersendat-sendat. 
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6.2 Saran 

Adapun saran penulis mengenai pembangunan pulau terluar Indonesia 

di Pulau Rupat sebagai pusat pariwisata adalah sebagai berikut : 

1. Perlunya tindak lanjut yang dilakukan Pemerintah Bengkalis dalam hal ini 

Bupati, Bappeda dan OPD terkait yang terlibat dalam melanjutkan kembali 

pembangunan yang belum terealisasikan. 

2. Agar pelaksanaan pembangunan Pulau Rupat sebagai pusat pariwisata 

dapat berjalan maksimal maka pemerintah bisa membawa masyarakat 

turut serta andil dengan pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Melalui 

dua pendekatan yang bersifat struktural dan non-struktural sebagai suatu 

sistem pengelolaan sumber daya alam disuatu tempat dimana masyarakat 

lokal ditempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan 

sumber daya alam yang terkandung didalamnya. 

3. Kepada pemanfatat, agar pelaksanaan pembangunan Pulau Rupat sebagai 

pariwisata dapat berjalan lancar dan berkembang tingkatkanlah kesadaran 

tentang keikutsertaan dalam proses penyelenggaraan kegiataan. 

4. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti dari berbagai aspek 

dan uji kelayakan setiap sudut objek wisata untuk dibangun berbagai 

komponen wisata. 


