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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan 

yang sekaligus akan menjawab tujuan dilakukannya penelitian. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pengembangan objek wisata bahari 

Kota Pariaman cukup dan belum optimal. Hal ini dapat diukur dari peran Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengembangankan objek wisata bahari di Kota 

Pariaman untuk mencapai visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu: Dengan 

sabiduak sadayuang kita wujudkan Kota Pariaman Menjadi Daerah Tujuan 

Wisata Pantai dan Bahari Dengan Mempertahankan Nilai-Nilai Agama dan 

Budaya. Pengembangan objek wisata Kota Pariaman yang dilihat dari aspek: 

1. Pengembangan Destinasi Wisata 

Dalam mewujudkan Kota Pariaman menjadi daerah destinasi wisata 

Pemerintah terus melakukan pembangunan sekitar objek wisata dengan 

tujuan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat daerah dan 

peningkatan terhadap PAD. Pembangunan yang dilakukan pemerintah 

sebagai penunjang ekonomi masyarakat yaitu pembangunan jajanan 

kuliner di pantai gandoriah. Selain pembangunan tersebut pemerintah Kota 

Pariaman juga berupaya menyediakan sarana dan prasarana pendukung 

untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Namun penyedian 

sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah masih belum 

optimal terutama penyedian fasilitas umum. 
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2. Pemasaran Wisata 

Pemasaran wisata dilakukan pemerintah sudah cukup optimal dimana 

pemasaran tidak hanya dilakukan dalam negeri tetapi juga luar negeri, 

wisata Kota Pariaman cukup dikenal oleh masyarakat luas dan pulau angso 

dua termaksud kedalam iklan 17 wisata unggulan Sumatra Barat. 

Keunikan pesta tabuik Kota Pariaman juga  mendatangkan wisatawan 

dalam negeri maupun luar negari, pesta tabuik ini dilakukan satu kali 

dalam satu tahun. Namun kendala yang dihadapi pemerintah dalam 

pemasaran wisata yaitu minimnya dana promosi. 

3. Peningkatan Kualitas SDM 

Kualitas masyarakat dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap 

pengembangan pariwisata. Masyarakat yang sopan dan ramah serta 

mengerti akan arti tata pesona wisata akan memberikan kepuasan 

tersendiri setiap pengunjung yang datang. Peningkatan kualitas sumber 

daya manusia merupakan masalah yang dihadapi pemerintah saat ini, 

kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tata pesona wisata memberikan 

pengaruh terhadap pengembangan pariwisata Kota Pariaman. 

6.2 Saran 

Dari kesimpulan diatas maka penulis mencoba untuk memberikan saran 

yang dianggap relevan yang dapat membantu peran pemerintah dalam 

pembangunan dan pengembangan wisata bahari Kota Pariaman berdasarkan 

instensi kunjungan wisatawan. 
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1. Untuk pengembangan destinasi Kota Pariaman pemerintah harus 

meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana terutaman penyedian 

fasilitas umum seperti penyedian wc umum yang bersih dan terawat. 

2. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan datang ke Kota Pariaman 

pemerintah harus melakukan promosi yang lebih baik lagi. 

3. Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemerintah harus 

membuat kebijakan, seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat 

agar dapat menjaga lingkungan wisata tetap bersih dan terjaga ke 

asriannya. 

4. Pemerintah Kota Pariaman harus segera merumuskan Rencana Induk 

Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) untuk dijadikan regulasi atau 

kebijakan. Kebijakan yang dibuat pemerintah terhadap sektor pariwisata 

harus disosialisasikan secara optimal sehingga seluruh masyarakat 

mengetahui dan memahami kebijakan tersebut dengan baik. Hal ini 

bertujuan untuk menginformasikan bahwa pemerintah Kota Pariaman 

serius dalam mengembangkan objek wisata Kota Pariaman. Dan 

membuktikan pemerintah serius dalam mewujudkan Visi dan Misi Kota 

Pariaman menjadikan Kota Wisata, ekonomi kreatif yang berbasis 

lingkungan, budaya, dan agama. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

dan perekonomian masyarakat. 

 


