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BAB VI 

PENUTUP 

 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Peran Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kaabupaten Karimun dalam Meningkatkan 

Kunjungan Wisatawan Mancanegara dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penenlitian mengenai Peranan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Karimun dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan 

Mancanegara dapat di tarik kesimpulan secara umun bahwa Peran Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun dalam Meningkatkan Kunjungan 

Wisatawan Mancanegara ini dapat di katakan belum cukup baik atau belum 

maksimal, dikarenakan masih terdapat faktor-faktor yang menghambat 

terlaksananya Peran Dinas tersebut dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan 

Mancanegara. Hal ini yang menyebabkan kurangnya kunerja Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan  Kabupaten Karimun dalam meningkatkan Kunjungan Wisatawan 

Mancanegara.  berdasarkan  identifikasi rumusan masalah sebagai berikut: 

A. Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun dalam 

Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara 

Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten 

Karimun dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dari hasil 

penelitian dan jawaban hasil wawancara yang diperoleh peneliti dapat 

dikategorikan kurang baik atau belum maksimal. Karena hal ini dapat dilihat 

bahwa dalam menjalankan peranannya masih banyak terdapat kekurangan 

yakni dalam hal pemasaran pariwisata (melaksanakan kegiatan promosi wisata 
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keluar negeri dan pengadaan event-event bersama pihak luar negeri), 

pembangunan destinasi pariwisata (membangun sarana prasarana umum dan 

fasilitas pariwisata dan mengembangan diversifikasi atau keragaman daya 

tarik pariwisata), pembangunan bidang Seni dan budaya (melakukan penataan 

pembinaan, pengembangan pelestarian  dan kesenian budaya daerah dan 

mempersiapkan sarana dan prasarana  dalam rangka pelaksanaan pembinaan 

budaya daerah) serta dalam hal pembangunan  bidang sejarah dan cagar 

budaya (Melakukan pemeliharaan, pelestarian dan inventarisasi cagar budaya 

serta pengelolaan museum dan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan 

instansi lain dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan pelestarian, dan 

inventarisasi cagar budaya serta pengelolaan museum). Karena bila dilihat dari 

hal tersebut belum semua mampu dijalankan dengan baik yang akhirnya 

menjadi hambatan untuk memberikan peran yang baik bagi Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Karimun. 

B. Hambatan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun dalam 

Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara. 

Selanjutnya adapaun hambatan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Karimun dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan 

Mancanegara adalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya pelayanan dasar dan infrastruktur untuk melayani wisatawan 

2. Kebersihan dan kesehatan (hygiene and sanitation)  

3. Kurangnya penerbangan langsung dari target pasar ke destinasi wisata 

4. Kurang tersedianya transportasi wisata 

5. Kurangnya pemandu wisata berbahasa asing  
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6.2  Saran 

1. Perlunya upaya yang serius dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Daerah Kabupaten Karimun dalam memberikan peranannya 

dalam meningkatkan kunjungan wisatwan mancanegara ke Kabupaten 

Karimun. 

2. Pariwisata di Kabupaten Karimun masih sangat kurang direalisasikan 

dengan baik khususnya diluar pulau Karimun dan menjaga kebersihan 

lingkungan wisata sering kali tidak di perhatikan dengan baik. 

3. Pentingnya tenaga kerja yang professional dalam menunjang pariwisata, 

selain itu infrastruktur juga menjadi hal yang tidak kalah pentingnya dalam 

pengembangan pariwisata, karena dengan adanya fasilitas-fasilitas yang 

tersedia akan membuat wisatawan tertarik untuk mengunjungi tempat 

wisata tersebut. 

4. Perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, pihak swasta dan 

masyarakat agar terwujudnya iklim pariwisata yang baik di Kabupaten 

Karimun. Sebagai wisatawan yang baik, seharusnya kita dapat menjaga 

lingkungan. 

 

 

 

 

 


