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BAB VI 

PENUTUP 

Berdasakan hasil analisis dan pembahasan pada bab – bab sebelumnya maka 

dalam bab ini penulis menarik suatu kesimpualan dan memberikan saran – saran 

yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan dalam mengembangkan objek wisata 

alam bono di teluk meranti. 

6.1  Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Strategi pemerintah 

Kabupaten Pelalawan dalam mengembangkan objek wisata alam bono adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengelolaan pengembangan objek wisata 

Pengelolaan pengembangan objek wisata sudah dilakukan oleh 

pemerintah kabupaten pelalawan yang limpahkan kepada dinas 

pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga tetapi belum 

terlaksana sepenuhnya. Pengelolaan objek wisata alam dengan 

melakukan pengembangan sarana dan prasarana objek wisata, 

meningkatkan pemasaran objek wisata sehingga dapat dikenal 

sampai mancanegara, dan pengembangan destinasi wisata dengan 

meningkatkan jumlah pengunjung pariwisata. Dari beberapa 

pernyataan menggambarkan bahwasanyan pengelolaan 

pengembangan pariwisata sudah cukup baik, hal ini dibuktikan 

dengan sudah adanya kegiatan promosi kepada masyarakat dan juga 

pemerintah menyelenggarakan festival dan event tentang potensi 
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objek wisata alam bono ini. akan tetapi sarana dan prasrana masih 

menjadi hambatan dalam pengelolaan pengembangan objek wisata 

alam bono serta pengelolaan dan perawatannya belum maksimal 

dilakukan oleh pemerintah dan dinas terkait. 

2. Perlindungan zona objek wisata 

Pemerintah kabupaten pelalawan dalam melakukan perlindungan 

zona objek wisata alam bono di teluk meranti sudah mulai cukup 

bagus dengan menentukan zona wisata di kawasan wisata alam bono 

dengan  perlu disesuaikan dengan karakteristik fisik kawasan wisata 

serta ketentuan tentang kepariwisataan yang di atur oleh pemerintah 

Kabupaten Pelalawan. Hal ini dibuktikannya dengan air sungai yang 

bersih dan lingkungan sekitar pantai terjaga. 

3. Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam mengembangkan objek 

wisata alam bono yaitu sebagai berikut : 

a. Sarana dan prasarana wisata  

Peneliti menganalisa bahwa sarana dan prasarana wisata masih 

menajadi hambatan dalam mengembangkan objek wisata alam 

bono karena masih banyak sarana dan prasarana yang belum 

terkelola dan terawat dengan baik. 

b. Sumber daya manusia 

Penulis dapat menganalisa bahwa masih kurangnya sumber 

daya manusia yang terampil atau terlatih dibidang pembangunan 

dan pengembangan daerah wisata pariwisata, sehingga masih 

menjadi hambatan dalam proses pengembangan objek wisata 
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alam bono sebagai pusat pariwisata yang dihandalkan di 

nasional maupun mancanegara. 

c. Dana 

Di Kabupaten Pelalawan dana dalam mengembangkan objek 

wisata alam bono masih minim dan terbatas, karena objek 

wisata bono ini sangat membutuhkan dana yang sangat besar 

dalam pengelolaannya dan dapat dibilang menghabiskan 

anggaran yang cukup besar. Meskipun demikian pemerintah 

Kabupaten Pelalawan sudah berupaya dalam mengembangkan 

objek wisata alam bono ini sehingga nantinya dapat menambah 

dan memberikan pendapatan asli daerah dari bidang wisata.  

6.2 Saran 

Adapun saran penulis mengenai pengembangan objek wisata alam bono 

Kecamtan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan sebagai berikut : 

1. Perlunya tindak lanjut pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam 

mengembangkan objek wisata alam bono dalam melanjutkan dan 

memaksimalkan pengembangan yang belum terealisasikan. 

2. Agar pelaksanaan pengembangan objek wisata alam bono dapat 

berjalan lancar maka pemerintah dapat membawa masyarakat turut 

andil dalam pengelolaan pengembangan wisata lebih maksimal dan 

meningkatkan sarana dan prasarana yang ada. 

3. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti dari berbagai aspek 

setiap sudut objek wisata alam bono untuk dibangun berbagai 

komponen wisata. 


