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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PD Pembangunan kota

pekanbaru tentang pengembangan objek wisata danau buatan dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah kota pekanbaru, maka penulis

mengambil kesimpulan dan saran- saran dari uraian dan penjelasan.

Dari hasil penjabaran penelitian yang dilakukan dapat diambil

kesimpulan bahwa :

1. Sistem pengembanganyang dilakukan PD Pembangunan yaitu dengan

menggunakan tehnik pengembangan pariwisata dan menjadikan tolok ukur

terhadap keperluan dan pelengkap wisata danau seperti fasilitas,

menyediakan konsep baru, wahana permainan dan seluruh Keperluan

wisata danau yaitu dengan mengamati langsung apa- apa yang diperlukan

sehingga daya tarik pengunjung semakin banyak. sejauh ini

pengembangan sangat terbengkalai kendala pengembanagan wisata danau

buatan itu ialah kurangnya perhatian salah dari pemerintah kota sehingga

pengembangan terkendala, dampaknya daya ketertarikan pengunjung atau

wisatawan berkurang.
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2. konsep dan mode fasiitas masih yang lama dan belum ada inovasi baru

bahkan fasilitas sekarang ada yang tidak bisa dipergunakan.dan kurangnya

fasilitas yang mendukung sehingga pengunjung ingin menjadi pengguna

fasilitas kurang. Fasilitas pariwisata yang ada banyak yang tidak terawat

dan rusak dan tidak layak pakai dan kurangnya perhatian dari pihak

pengelola untuk merawat fasilitas yang ada. Dan butunya

penanganankhusus untuk meremajakan fasilitas dan membuat inovasi

baru.

3. Prasarana menuju ke wisata objek wisata danau buatan lembah sari sudah

mulai membaik. Walau sudah mulai membaik akan tetapi harus ada

pengembangan sarana yang baru dan sekaligus pelengkap seperti

pembuatan restoran, hotel, dan tidak kalah lagi pemberian souvenir kepda

pengunjung agar menjadi cendramata atau kenang kenangan dan bisa juga

menjadi iklan promosi pada setiap pengunjung.

4. Wahan permainan perlu pembenhan dan perawatan untuk menjaga

keamanan pengunjung. Sedangkan penambahan permainan sangat perlu

dilakukan karena untuk menunjang ketertarikan pengunjung dan untuk

meramaikan suasana dan khususnya akan menjadi masukan pada PD

Pembangunan dan menjadi kontribusi terhadapa pendapatan asli daerah

kota pekanbaru.

5. Dalam hal ini sistem promosi yang dilakukan belum optimal sehingga ini

menjadi kendala yang lebih utam dalam pengembangan objek wisata

danau buatan lembahsari. Dan perlunya peningkatan promosi dari media,
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dan membuat program promosi, sehingga ketertarikan pengunjung akan

semakin banyak.

6. Dari hasil masukan pada pendapatan asli daerah dari danau buatan belum

ada peraturan walikota tentang keputusan berapa masukan pendapatan asli

daerah dari hasil wisata danau buatan itu sendiri.

7. Dari indikator Fasilitas Pariwisata, sarana dan prasarana, wahana

permainan dan promosi jelas bahwa kurangnya pembenahan dan

pengembangan terhadap hal ini, dampaknya pada penurunan pengunjung

sehingga masukan pada pendapatan asli daerah(PAD) berkurang tiap

tahunnya.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat menarik beberapa

saran sebagai berikut :

1. Diharapkan dimasa yang akan datang agar pengembangan objek wisata

danau buatan lembah sari kota pekanbaru semakin ditingkatkan. Dan

membenahi seluru problem yang ada didalam objek wisata tersebut.

2. Fasilitas harus di peroritaskan untuk melayani dan bisa dinikmati

pengunjung.

3. Agar keamanan dan kenyamanan lebih ditingkatkan. Walaupun menurut

pengelola sudai mulai baik tapi perlu lebih ditingkatkan lagi, karena untuk

menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung.
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4. Agarnya objek wisata danau buatan dihadirkan inovasi baru baik dari

sarana dan prasarana,program baru. Dan bila perlu undang para investmen

untuk menanamkan modal pada obje wisata danau buatan tersebut.

5. Agar kiranya masukan dari danau buatan, harus jelas berapa persen

masukan pada pendapatan asli daearh (PAD) sesuai dengan keputusan

walikota.

6. Promosi hal yang paling utama, karena sangat berpengaruh dalam

mengenalkan objek wisata danau buatan kepada masyarakat, baik lokal,

nasional dan internasional.

7. Agar kiranya PD Pembangunan mengundang dan mempromosikan kepada

investor agar mereka menanamkan modalnya, sekaligus meningkatkan

pendapatan dari danau buatan itu sendiri.
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