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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan

yang sekaligus akan menjawab tujuan dilakukannya penelitian ini. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa Peran Pamerintah dalam pengembangan objek

wisata pantai gandoriah dan pulau angso duo Kota Pariaman cukup dan belum

optimal. Hal ini dapat diukur dari peran pemerintah dalam pengembangan objek

wisata Pantai Gandoriah dan Pulau angso duo meliputi 2 aspek yaitu, sebai

berikut :

6.1.1`Aspek Pembangunan Objek Wisata

6.1.1.a Planning (Perencanaan)

Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup baik , melalui

rapat kordinasi antar SKPD yang saling berintegrasi hal tersebut mengarah ke

kebijakan pembangunan sektor kepariwisataan. Dari perencanaan tersebut

pemerintah telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu agar masyarakat

mengetahui kebijakan pemerintah.

6.1.1.b Organizing (Pengorganisasian)

Pemerintah melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) saling

berintegrasi untuk pengembangan objek wisata, kordinasi antar SKPD cukup baik.
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6.1.1.c Aktualting (Pelaksanaan)

Pelaksanaan pengembangan objek wisata masih berjalan. Pembangunan

sarana dan prasarana terus dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat sehingga

meningkatkan intensitas wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Pariaman.

6.1.1.d Controling (Pengawasan)

Pemerintah Kota Pariaman melakukan pengawasan setiap hari dan

melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya dinilai cukup baik hal tersebut

untuk menertibkan dan menjaga stabilitas tempat objek wisata tersebut.

Ditemukan beberapa kendala seperti tim pengawas yang berada di pulau angso

duo belum memadai dikarenakan anggaran yang terbatas .

6.1.2 Aspek Kebijakan atau Regulasi Objek wisata

Kota Pariaman belum memiliki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah, pada tahun 2016 ini di susun dan dirumuskan pembuatan RIPPDA untuk

dijadikan regulasi. Peran pemerintah sangat penting dikarenakan akan menjadi

penghambat untuk perkembangan objek wisata pantai gandoriah dan pulau angso

duo.
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6.2 Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis mencoba untuk memberi saran yang

dianggap relevan dan dapat membantu peran pemerintah dalam pengembangan

objek wisata pantai gandoriah dan pulau angso duo terhadap intesitas kunjungan

wisatawan serta kelengkapan sarana prasarana dalam penunjuang objek wisata.

Peran pemerintah dalam pengembangan objek wisata pantai gandoriah dan

pulau angso duo di Kota Pariaman meliputi 2 aspek yaitu :

6.2.1 Aspek Pembangunan objek wisata

6.2.1.a Planning (Perencanaan)

Perencanaan dalam pengembangan objek wisata harus dapat melihat

konektivitas antara pemerintah dan masyarakat, seperti pembuatan Rencana Induk

Pengembangan Pariwisata Daerah Kota Pariaman serta lebih menambah

kebutuhan sarana dan prasarana di sekitar objek wisata.

6.2.1.b Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian yang dilakukan antar SKPD harus dapat mampu

meningkatkan komunikasi yang sangat bagus dan tepat. Kemudian, media yang

digunakan dalam berkomunikasi harus ditingkatkan lagi dan rapat kordinasi antar

SKPD harus berkelanjutan.
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6.2.1.c Aktualting (Pelaksanaan)

Pelaksanaan dari segi pembangunan yang dilakukan pemerintah harus

mengacu pada kondisi lingkungan dan sesuai dengan yang di butuhkan

masyarakat, tidak lagi merubah total pembangunan yang sudah ada. Tetapi

pembangunan yang dapat menambah daya tarik pada objek wisata tersebut.

6.2.1.d Controling (Pengawasan)

Pengawasan yang dilakukan harus melihat kondisi wisatawan yang

semakin hari semakin meningkat. Maka tim teknis pengawasan harus di tambah

sehingga stabilitas keamanan dan kenyamanan pengunjung sangat di prioritaskan.

6.2.2 Aspek kebijakan atau regulasi objek wisata

Pemerintah Kota Pariaman harus segera merumuskan Rencana Induk

Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) untuk dijadikan regulasi. Terlebih

dahulu dapat melihat pedoman pembuatan RIPPDA pada peraturan daerah

Provinsi Sumatera Barat nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPKP) Sumatera Barat tahun 2014-

2025.

perda nomor 3 tahun 2014 tentang RIPKP pada pasal 3 menjelaskan bahwa

pelaksanaan RIPKP diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah provinsi,

pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat. dan pasal 4 ayat 2 juga

menjelaskan bahwa RIPKP menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota. Serta pada Pasal 5 lebih

menegaskan bahwa untuk menyelaraskan pembangunan kepariwisataan,

pemerintah kabupaten/kota menyusun Peraturan  Daerah tentang Rencana Induk
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Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota. Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan Kabupaten/Kota harus dikonsultasikan dan dikoordinasikan

dengan pemerintah provinsi.

Jadi, Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terhadap sektor pariwisata

harus disosialisikan secara optimal sehingga seluruh masyarakat mengetahui dan

memahami kebijakan tersebut dengan baik. Hal ini bertujuan untuk

menginformasikan bahwa Pemerintah Kota Pariaman serius membuktikan

pengembangan objek wisata tersebut sesuai dengan visi dan misi Kota Pariaman

menjadi Kota Wisata, ekonomi kreatif yang berbasis lingkungan , budaya, dan

agama. Dan juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta membantu

perekonomian masyarakat . Tentu ini dilihat dari peran pemerintah dalam

pengembangan objek wisata yang menjadi tolak ukur selama ini terhadap

perkembangan daerahnya. Peran Pemerintah Kota Pariaman dalam pengembangan

objek wisata pantai gandoriah dan pulau angso duo yang meliputi aspek

pembangunan objek wisata dan aspek kebijakan atau regulasi objek wisata dinilai

belum optimal diharapkan lebih mengoptimalisasikan pengembangan objek

wisata khususnya pantai gandoriah dan pulau angso duo di Kota Pariaman.


