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BAB VI 

PENUTUP 

 Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

maka dalam bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dan memberikan saran- 

saran yang diharapkan dapat memberikan manfaatnya bagi Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Kampar agar dapat memberikan perubahan dan perbaikan 

untuk kedepannya. 

6.1 Simpulan 

Adapun simpulan dari hasil penelitian mengenai pengelolaan objek wisata di 

Kecamatan Kuok oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengelolaan objek wisata di Kecamatan Kuok Oleh Dinas Pariwisata Dan 

Kebudayaan Kabupaten Kampar, dapat dikatakan belum maksimal, 

ditandai dengan sarana dan prasarana serta lokasi objek wisata masih 

kurang menarik, sehingga peminat wisatawan masih kurang untuk 

mengunjungi tempat wisata yang ada di kecamatan kuok tersebut. Hal ini 

juga di dukung oleh jawaban-jawaban dari informan atas pertanyaan yang 

di ajukan penulis mengenai pengelolaan objek wisata yang ada di 

Kecamatan Kuok.  Walaupun sebenarnya  ada wisatawan yang datang dari 

kota Jawa dan bahkan dari mancanegara untuk mengunjungi   objek wisata 

yang ada di Kecamatan Kuok ini namun hal itu masih belum menjadi 

pendorong untuk Dinas Pariwisata dalam pengelolaan yang lebih baik lagi.   
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2. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan bersama tentu akan di temukan 

kendala-kendala yang membuat sebuah kebijakan itu sulit dilaksanakn 

secara maksimal. Dalam pengelolaan objek wisata di kecamatan kuok ini 

kendala utamanya yaitu keseriusan pihak dinas. Kemudian minimnya 

anggaran yang membuat Dinas Pariwisata tidak dapat melaksanakan 

pengelolaan secara maksimal. Padahal Pemerintah Kabupaten Kampar 

berkomitmen akan menjadikan kabupaten kampar menjadi daerah wisata 

pemerintah kabupaten kampar bapak H Azis Zaenal,SH,MM dan Catur 

Sugeng Susanto,SH akan memberikan perhatian lebih pada bidang 

pariwisata karena di yakini hal ini akan banyak menyerap tenaga kerja dan 

akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun, pada kenyataannya 

pelaksanaan suatu pengelolaan masih terkendala karena kurangnya 

dukungan dari pemerintah berupa anggaran yang membuat Dinas 

Pariwisata terkendala dalam melaksanakan suatu pengelolaan objek 

wisata. Selanjutnya permasalahan lahan yang belum seutuhnya menjadi 

milik dinas. Kemudian selanjutnya kurang partisipasi dari masyarakat 

akan sadar wisata, sehingga pariwisata yang ada menjadi kurang peminat 

bagi wisatawan. Kemudian selanjutnya tidak adanya koordinasi yang baik 

antara Dinas Pariwisata dengan Pemerintah Desa setempat.  
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6.2 Saran  

Adapun saran penulis megenai pengelolaan objek wisata dikecamatan Kuok 

adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan segera melakukan 

pengelolaan terhadap objek wisata di Kecamatan Kuok sehingga mendapat 

perhatian wisatawan, terlebih lagi dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah melalui sektor pariwisata. 

2. Perlu adanya pembenahan fasilitas serta sarana dan prasarana pendukung 

sehingga dapat memberi rasa nyaman kepada para pengunjung yang 

berkunjung ke objek wisata di Kecamatan Kuok 

3. Diperlukan kerja sama yang baik dan partisipasi masyarakat  dalam 

menjaga kelestarian sekitar kawasan objek wisata Kecamatan Kuok. 

4. Perlunya kerja sama yang baik antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Kampar dengan Instansi Pemerintah terkait lainnya serta 

dengan pemerintah desa setempat dalam melakukan pengelolaan dan 

pengembangan objek wisata tersebut. 

 


