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BAB VI 

PENUTUP 

6.1  Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan dari beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian ini, 

bahwa dalam pengelolaan objek wisata dipantai selatbaru kecamatan bantan 

dikatakan cukup maksimal yaitu dapat dilihat dalam hal pengembangan, 

kelembagaan dan pengaturan. Karena masih terdapat beberapa 

permasalahan yang belum berjalan dengan baik. Pengembangan masih 

terdapat beberapa indikator yang belum berjalan dengan baik seperti 

perencanaan yang belum berjalan dengan baik, sarana prasarana yang belum 

memadai, pengawasan belum maksimal; Dalam hal kelembagaan dilihat dari 

beberapa indikator pendidikan dan pelatihan sudah baik, hanya saja dari segi 

promosi dan pemasaran belum dilakukan secara maksimal; Pengaturan dari 

segi perizinan sudah dilakukan dengan baik, akan tetapi berbeda dengan 

aturan, karena aturan yang mengikat untuk bidang kepariwisatan disini 

belum diterapkan. 

2.  Adapun yang menjadi penyebab kurangnya perhatian Pemerintah Daerah 

dalam pengembangan objek wisata pantai selat baru ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi kurangnya perhatian pemerintah yaitu disebabkan oleh 

kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan objek wisata 

terutama objek wisata dipantai selatbaru, belum adanya peraturan resmi 
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terkait tentang bidang kepariwisataan, keamanan dan kenyamanan, 

minimnya kegiatan atau event-event yang dilaksanakan di objek wisata 

pantai Selatbaru, fasilitas wisata, sarana prasarana dan infrastruktur. 

6.2   Saran  

Adapun saran penulis terhadap peran dinas pariwisata, kebudayaan, 

pemuda dan olahraga bengkalis dalam pengelolaan objek wisata dipantai selatbaru 

adalah sebagai berikut : 

1. Pemerintah maupun Dinas terkait harus mampu dalam melakukan 

pengelolaan objek wisata pantai selatbaru supaya dapat 

menjalankannya dengan lebih baik lagi seperti hal pengembangan, 

kelembagaan dan pengaturan yang lebih bagus, agar semua program 

yang dilakukan berjalan sesuai tujuan bersama. 

2. Baik pemerintah maupun Dinas terkait harus memulai membuat 

pantai selatbaru lebih menarik dengan membangun fasilitas-fasilitas, 

sarana prasarana atau kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan daya 

tarik objek wisata pantai selatbaru. Pemerintah harus memulai 

memberikan fasilitas umum seperti transportasi umum yang 

terjangkau agar masyarakat maupun wisatawan tidak perlu bersusah 

payah untuk mengunjungi pantai selatbaru tersebut. 


