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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Analisis Peran 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam Pengembangan Objek Wisata 

Danau Raja di kabupaten Indragiri Hulu, maka peneliti dapat menarik kesimpulan: 

1. Pembangunan Daya Tarik 

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata telah melakukan upaya 

pengembagan objek wisata Danau Raja melalui bidang Pariwisata, dalam hal 

ini kepala seksi pengembangan destinasi pariwisata telah melakukan upaya 

pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata dengan mempromosikan 

objek wisata Danau Raja pada setiap tahunnya.  

kondisi atau keadaan objek wisata yang semakin meningkat setiap 

tahunya hal ini di buktikan dengan keadaan Danau Raja dengan penataan 

taman, penanaman pohon dan pelestarian lingkungan yang meningkatkan daya 

tarik pengunjung.  

Dari beberapa pernyataan memberikan gambaran bahwasannya 

Pembangunan Daya Tarik Wisata yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, 

Olahraga dan Pariwisata sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan sudah 

dilakukannya kegiatan promosi kepada masyarakat tentang potensi yang 

dimiliki Danau Raja dan juga pemerintah daerah juga akan menyelenggarakan 

evant untuk menarik pengunjung objek wisata Danau Raja, tidak hanya itu 

dalam pelestarian pemerintah juga telah melakukan upaya seperti menjaga 
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kebersihan, penanaman pohon, dan tanaman hias pada lingkungan objek 

wisata Danau Raja.    

2. Pembangunan aksesibilitas pariwisata 

Pembangunan aksesibilitas pariwisata dimaksudkan untuk mendukung 

pengembangan Kepariwisataan dan pergerakan wisatawan. Arah kebijakan 

penyediaan dan pengembangan sarana transportasi seperti angkutan jalan, 

danau, dan penyebrangan yang memberikan kemudahan bagi pengunjung atau 

wisatawan mencapai tujuan. 

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata pada objek wisata Danau Raja 

belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah kabupaten Indragiri Hulu 

melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata namun pemerintah 

sudah berupaya untuk melakukan Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dan 

menjadi program pemerintah untuk pengembangan objek wisata Danau Raja 

pada tahun 2017. 

Dari beberapa pernyataan memberikan gambaran bahwasannya 

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sudah cukup baik, namun belum 

maksimal dilakukan dikarenakan belum tersedianya transportasi khusus bagi 

pengunjung dari luar daerah untuk mengunjungi objek wisata Danau Raja ini 

menjadi permasalahan pengunjung dalam keterbatasan transportasi. Namun 

dalam akses jalan sudah masuk dalam kategori layak dan mempermudah 

pengunjung dari berbagai daerah untuk mengunjungi objek wisata Danau Raja 

di kabupaten Indragiri Hulu. 

3. Pembangunan  Prasarana umum, Fasilitas umum dan Faslitas wisata 
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Pembangunan  Prasarana umum, Fasilitas umum dan Faslitas wisata 

sudah dilakukan oleh pemerintah tetapi belum sepenuhnya terlaksana pada 

saat ini, pemerintah sudah berupaya melakukan pembangunan dan 

pengembangan Danau Raja untuk tahun 2017. Pembangunan  Prasarana 

umum, Fasilitas umum dan Faslitas wisata belum sepenuhnya dapat terlaksana 

namun pemerintah akan berupaya untuk melengkapi fasilitas wisata yang di 

butuhkan oleh pengunjung objek wisata Danau Raja. seperti penyediaan parkir 

yang memadai, pos jaga, lampu penerangan, toilet umum, kebersihan tempat 

ibadah, penyediaan tempat istirahat, tempat pembayaran tiket masuk, tempat 

bermain anak dan tempat pembuangan sampah 

Dari beberapa pernyataan memberikan gambaran bahwasannya untuk 

Pembangunan  Prasarana umum, Fasilitas umum dan Faslitas wisata belum 

sepenuhnya memadai namun pemerintah akan berupaya untuk melengkapi 

fasilitas wisata yang ada di objek wisata Danau Raja. 

4. Pemberdayan masyarakat Melalui Kepariwisataan 

Pemberdayan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dengan 

adanya objek wisata di danau raja kabupaten Indragiri hulu, masyaakat 

setempat sudah berpartisipasi dalam menunjang potensi yang dimiliki danau 

raja. Tetapi menurut peneliti meski pemberdayaan masyarakat ini sudah 

berjalan perlu dikembangkan dan diperhatikan lagi oleh pengelola dan 

pemerintah daerah yaitu penyediaan tempat-tempat berjualan makanan, 

minuman, pakaian dan soulvenir khusus yang dimiliki oleh kabupaten 
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Indragiri hulu sebagai ciri khas atau kenangan yang bisa membawa wisatawan 

untuk berkunjung kembali. 

 Dari beberapa pernyataan memberikan gambaran bahwasannya 

fasilitas untuk  Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan telah di 

sediakan oleh pemerintah Daerah salah satunya telah disediakan tempat 

khusus bagi masyaakat setempat untuk berjualan di sekitar objek wisata 

Danau Raja. Tetapi hal tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh 

masyarakat sekitar objek wisata Danau Raja. 

5. Sarana dan Prasarana merupakan hal yang penting dalam pengembangan 

wisata dari hasil penelitian, peneliti menganalisa bahwa sarana dan prasarana 

wisata masih menjadi hambatan dalam pengembangan Objek Wisata Danau 

Raja. pengelolaan dan perawatan objek wisata Danau Raja belum maksimal 

dilakukan oleh pemerintah setempat. 

  Dari kesimpulan diatas yang sudah baik pembangunan yang dilakukan 

oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam pengembangan 

Objek Wisata Danau Raja adalah pembangunan akses jalan, penyediaan 

rumah makan, dan penyediaan penginapan (Hotel,Wisma dan Lain-lain) 

 

6.2. Saran 

Adapun saran untuk  Peneliti selanjutnya, Pemerintah daerah, Dinas 

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata kabupaten Indragiri Hulu : 

1. Untuk Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata kabupaten Indragiri 

Hulu lebih memperhatikan tentang pembangunan daya tarik objek wisata 

danau raja, pembuatan program untuk pengembangan danau raja seperti, 
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melakukan promosi, membuat tempat bermain, membuat taman, 

pengadaan tempat pembuangan sampah, area parkir yang memadai, 

menjaga kebersihan mushola dan wc umum, menyediakan lampu 

penerangan dan pos jaga. 

2. Perlu adanya pembangunan, pengawasan dan perawatan sarana, prasarana, 

serta infrastruktur pendukung dalam pengembangan wisata sehigga 

memberikan rasa nyaman bagi pengunjung objek wisata Danau Raja. 

3. Bagi pengunjung dan masyarakat setempat diharapkan dapat bekerjasama 

dengan mendukung pemeritah dalam menjaga pelestarian lingkungan dan 

ikut serta dalam pengembangan objek wisata danau raja. 

4. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti faktor lain yang 

menunjang dan perlu dikembangkan dari objek wisata danau raja di 

kabupaten Indragiri hulu. 


