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 BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bagian ini akan dikemukakan kesimpulan dan rekomendasi studi mengenai 

Identifikasi Potensi dan Masalah di Objek Wisata Danau Mas Harun Bastari. 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan masalah pengembangan di objek wisata 

Danau Mas Harun Bastari yang telah dilakukan, yaitu melakukan analisis berdasarkan 

komponen pariwisata 4A yaitu daya tarik wisata, fasilitas, aksesibilitas, kelembagaan, 

dimana dilakukan pengamatan di objek wisata Danau Mas Harun Bastari dengan tujuan 

mengetahui apa saja potensi dan masalah yang ada melalui kriteria penilaian yang 

ditetapkan. Maka ditemukan beberapa potensi dan masalah yang ada, sehingga dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut. 

a. Daya Tarik 

Daya tarik di objek wisata yang merupakan faktor pergerakan wisatawan menuju daerah 

tujuan wisata objek wisata Danau Mas Harun Bastari yang terbagi menjadi 4 variabel yaitu 

keindahan pemandangan alam, kenyamanan dalam menikmati keindahan alam, fasilitas 

rekreasi, dan keunikan. Pada objek wisata Danau Mas Harun Bastari terdapat keindahan 

pemandangan alam yang indah, pemandangan danau tanpa batas yang bisa dilihat. Dapat 

merasakan kenyamanan dalam menikmati keindahan alam yang menjadi salah satu potensi 

daya tarik alam di objek wisata Danau Mas Harun Bastari. Selain daya tarik pemandangan 

di Objek Wisata Danau Mas Harun Bastari juga terdapat daya tarik buatan manusia yaitu 

flying fox, sepeda air, perahu motor, dan taman bermain. Keamanan tersedia disini seperti 

sabuk pengaman ketika meluncur dari ketinggian bermain flying fox, jaket pelampung ketika 

mengairi danau dengan sepeda air atau perahu motor. Sayangnya masalah ditemukan disini 

ketika sedang mengairi danau akan terganggu dibeberapa area karena prairan danau 

ditumbuhi tanaman enceng gondok. Jika dibiarkan selain mengganggu ketika mengairi 

danau dengan sepeda air dan perahu motor, tanaman enceng gondok dapat mengganggu 

estetika pemandangan danau.  

b. Fasilitas 

Fasilitas yang tersedia di objek wisata tujuannya untuk mendorong pengunjung dapat 

bertahan lebih lama di objek wisata Danau Mas Harun Bastari. Fasilitas objek wisata yang 
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tersedia di objek wisata Danau Mas Harun Bastari seperti tempat parkir, tempat peribadatan, 

tempat sampah, warung/toko yang menjual makanan, dan toilet sudah tersedia dan sudah 

memberikan pelayanan yang baik untuk wisatawan. Namun masalah yang ditemukan berupa 

belum sesuainya dengan standar toilet umum. Karena kurangnya kelengkapan yang ada pada 

toilet ini sehingga kurang memberikan kenyamanan pada wisatawan yang menggunakannya. 

Selain toilet yang bermasalah juga ditemukan pada fasilitas persampahan Tidak tersedianya 

komunal sampah sehingga dikhawatirkan terjadi penumpukan sampah ditong-tong sampah 

yang berada dekat dengan wisatawan yang dapat mengganggu kenyamanan. Dan masalah 

terakhir ditemukan pada fasilitas kios/warung makanan yang letaknya tidak tertata sehingga 

mengganggu keindahaan pemandangan. 

c. Aksesbilitas 

Untuk aksesbilitas terdapat 2 variabel yaitu jarak dari jalan utama dan kondisi jalan 

menuju objek wisata menuju objek wisata. Aksesbilitas menuju objek wisata Danau Mas 

Harun Bastari dilihat dari komponen kondisi jalan menuju objek wisata, objek wisata Danau 

Mas Harun Bastari yang mudah dilalui, lebar, dan tidak rusak dan jarak objek wisata Danau 

Mas Harun Bastari yang dekat yaitu kurang dari 1 Km, sehingga memudahkan wisatawan 

mengunjungi objek wisata Danau Mas Harun Bastari, karena objek wisata Danau Mas Harun 

Bastari tepat berada disebelah jalan lintas Curup-Lubuk Linggau. 

d. Kelembagaan 

Komponen kelembagaan yang di objek wisata Danau Mas Harun Bastari hanya berupa 

memiliki pengelola yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong. 

Namun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten rejang Lebong tidak membentuk 

organisasi pengelola yang resmi atau legal seperti POKDARWIS. Meskipun begitu 

pengelola sekarang yang merupakan masyarakat setempat sudah bekerja dengan baik. 

 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam studi ini, maka untuk melengkapi dan 

menyempurnakan hasil studi ini rekomendasi yang disarankan sebagai berikut: 

1. Daya Tarik 

 Menambah variasi pemandangan lain agar wisatawan tidak merasa bosan 

berlama-lama di Objek Wisata Danau Mas Harun Bastari. Adapun variasi 

pemandangan lain misalnya seperti taman bunga. 
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 Untuk enceng gondok yang mengganggu perairan danau yang menyulitkan 

wisatawan menikmati perairan dengan mengguakan sepeda air dan perahu 

motor sebaiknya dibersihkan, tidak perlu dibuangan karena enceng gondok 

juga memiliki manfaat sebagai pupuk. Pupuk ini nantinya bermanfaat untuk 

perkebunan sayur yang berada disekitaran danau. 

 Karena Objek Wisata Danau Mas Harun Bastari memiliki area perkebunan, 

maka objek wisata ini juga memiliki potensi sebagai agrowisata dan wisata 

edukasi. 

 Mengingat sejarah Objek Wisata Danau Mas Harun Bastari yang awal 

mulanya adalah sebuah tambang ilegal, disini bisa membangun museum 

tambang juga bermanfaat menambah daya tarik wisatawan sebagai wisata 

edukasi. 

 Selain museum tambang juga bisa membangun diorama tambang atau relief 

dinding yang menceritakan sejarah terbentuknya danau ini. 

2. Fasilitas 

 Untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan yang menggunkan toilet 

sebaiknya pengelola melengkapi kebutuhan agar sesuai dengan standar 

umum toilet umum. 

 Perlu disediakannya komunal sampah di Objek Wisata Danau Mas Harun 

Bastari agar kebersihan sampah pada objek wisata bisa terjaga. 

 Menyedikan tempat khusus untuk pedagang menjual makanannya baik 

berupa bangunan permanen atau semi permanen agar tertata, terlihat lebih 

rapi dan tidak mengganggu wisatawan dalam menikmati keindahan danau. 

3. Aksesbilitas 

 Untuk aksesbilitas dalam peningkatan objek wisata Danau Mas Harun 

Bastari perlu dibuat rambu-rambu letak lokasi objek wisata Danau Mas 

Harun Bastari sehingga calon wisatawan yang tidak mengetahui atau 

bahkan tidak memiliki rencana untuk ke objek wisata Danau Mas Harun 

Bastari namun sudah berada di Kabupaten Rejang Lebong dapat 

mengunjungi objek wisata Danau Mas Harun Bastari. 

4. Kelembagaan 

 Meskipun sudah ada yang mengelola sebaiknya Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong membentuk sebuat organisasi 
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pengelola yang resmi untuk Objek Wisata Danau Mas Harun Bastari seperti 

POKDARWIS yang diharapkan peningkatan dalam pengelolaan objek 

wisata Danau Mas Harun Bastari. 

 Perlu ditambahkan media promosi online agar semakin banyak calon 

wisatawan yang mengetahui objek wisata Danau Mas Harun Bastari  

 Dan juga disediakan pusat informasi demi kemudahan wisatawan selama 

berada di objek wisata Danau Mas Harun Bastari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


