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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Bab ini berisikan kesimpulan secara keseluruhan tentang hasil dari penelitian ini baik 

yang ditemukan dalam pengumpulan data di lapangan maupun dari hasil analisis yang telah 

dilakukan, disamping hal tersebut pada bab ini juga disampaikan beberapa rekomendasi. 

Rekomendasi ini merupakan salah satu upaya dalam pengembangan objek wisata danau 

kerinci, dan nantinya upaya tersebut akan menjadi studi lanjutan bagi peneliti selanjutnya 

dan akan menjadi masukan bagi pemerintah daerah maupun pengembang wisata. 

5.1 Kesimpulan 

Objek wisata danau kerinci merupakan wisata alam danau yang memiliki potensi 

untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari bentuk bentang alam danau yang dikelilingi 

oleh perbukitan yang hijau. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

atraksi, fasilitas pada objek wisata dan fasilitas penunjang atraksi yang akan dikembangkan 

di objek wisata danau kerinci adalah atraksi yang berpotensi yaitu berkemah, bersampan dan 

berenang akan ditambahkan. Fasilitas eksisting yaitu fasilitas peribadatan, tempat 

duduk/gazebo, parkir, toilet, warung/rumah makan, dan persampahan akan dilakukan 

pengembangan berupa pemeliharaan dan perbaikan pada bangunan yang rusak. Fasilitas 

penunjang atraksi yaitu tempat duduk/gazebo, loket/tempat penitipan barang, dermaga, dan 

ruang bilas/kamar mandi. Pengembangan atraksi dan fasilitas objek wisata Danau Kerinci 

membutuhkan lahan seluas 4.055,5 m2. 

 

5.2 Rekomendasi 

Pengembangan suatu kawasan wisata membutuhkan sinergi antara beberapa pihak 

yang terkait. Dari kesimpulan yang diperoleh, terdapat beberapa hal yang akan 

direkomendasikan baik untuk pemerintah, masyarakat maupun untuk penelitian selanjutnya. 

Adapun hal-hal yang akan direkomendasikan yaitu: 

1. Rekomendasi terhadap pemerintah 

- Penyusunan rencana-rencana pengembangan terkait dengan objek wisata danau 

kerinci. Seperti penyusunan masterplan kawasan wisata, penyusunan DED 

(Detail Engineering Design) dan lai-lain. 

- Pemerintah daerah harus lebih aktif melakukan promosi wisata, untuk mencapai 

target pasar yang lebih luas baik didalam provinsi maupun lingkup nasional. 
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2. Rekomendasi terhadap masyarakat 

- Dalam mengembangkan objek wisata danau kerinci, diperlukan peran serta 

dukungan masyarakat terhadap rencana dan program yang dibuat oleh 

pemerintah daerah. 

3. Rekomendasi terhadap penelitian selanjutnya 

- Analisis strategi promosi dalam pengembangan objek wisata danau kerinci 

- Prioritas pengembangan objek wisata danau kerinci 

- Rencana penataan objek wisata danau kerinci 

 


