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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian pembangunan pariwisata yang 

berwawasan lingkungan di Kabupaten Gunungkidul dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai : 

1. Faktor penyebab kerusakan lingkungan di kawasan wisata 

Kabupaten Gunungkidul adalah : 

a. Pengelolaan obyek wisata yang salah karena tidak 

memperhatikan dampak kerusakan lingkungan. 

b. Belum ada peraturan atau sanksi yang tegas yang 

membuat efek jera bagi terhadap pelaku kerusakan 

lingkungan 

c. Lemahnya penegakan hukum lingkungan khususnya di 

kawasan obyek wisata. 

d. Kurangnya koordinasi institusi pariwisata dan institusi 

lingkungan hidup. 

2. Upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah 



177 

 

Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan 

pembangunan pariwisata yang berwawasan lingkungan 

adalah : 

a. Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul 

Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan; 

b. Menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 

tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 

Derah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025; 

c. Memasang Papan Rambu Lingkungan Hidup di tempat-

tempat wisata; 

d. Menempatkan petugas kebersihan di obyek-obyek 

wisata; 

e. Ekowisata atau Ekotorisme; 

f. Penyusunan AMDAL Kawasan Pariwisata; 

g. Pengelolaan Daya Tampung dan Daya Dukung Daya 

Tarik Wisata. 

3. Konsep ke depan pembangunan pariwisata yang 

berwawasan lingkungan di Kabupaten Gunungkidul 
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adalah: 

a. Meningkatkan upaya-upaya yang telah dilaksanakan 

oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam 

mewujudkan pembangunan pariwisata yang 

berwawasan lingkungan yaitu : 

1) Memperbanyak dan meningkatkan kwalitas 

pemasangan rambu-rambu lingkungan hidup di 

tempat-tempat wisata. 

2) Menambah petugas kebersihan di obyek-obyek 

wisata. 

3) Memperketat ijin pengelolaan obyek wisata dengan 

penyusunan AMDAL kawasan pariwisata terlebih 

dahulu. 

b. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan 

pariwisata yang berwawasan lingkungan secara tegas 

berikut dengan sanksi yang mepunyai efek jera.   

c. Memaksimalkan fungsi penegakan hukum lingkungan 

khususnya di kawasan obyek wisata dengan melibatkan 

Polisi Pamong Praja sebagai institusi penegak Peraturan 
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Daerah. 

e. Meningkatkan koordinasi institusi pariwisata dan 

institusi lingkungan hidup sehingga dapat mempercepat 

proses pembangunan pariwisata yang berwawasan 

lingkungan di Kabupaten Gunungkidul. 

B. Saran 

Agar terwujud pembangunan pariwisata di Kabupaten 

Gunungkidul yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan 

langkah dan kebijakan sebagai berikut : 

1. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan 

tentang kepariwisataan kepada masyarakat secara 

berkelanjutan dengan melibatkan stakeholder.  

2. Memaksimalkan fungsi institusi penegakan hukum 

peraturan daerah  yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

penegakan hukum peraturan daerah tentang 

kepariwisataan. 

3. Menambah petugas kebersihan pada obyek-obyek wisata 

dan perlu dikaji untuk kebersihan obyek wisata dipihak 

ketigakan. 
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4. Menegakkan AMDAL pariwisata. 

5. Selalu melibatkan masyarakat sekitar obyek wisata dalam 

setiap pengambilan kebijakan pariwisata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


