BAB IV
PENUTUP
A. SIMPULAN
Berdasarkan dari hasil uraian pada bab sebelumnya maka dapat
diambil kesimpulan, Kabupaten Pati merupakan kota keci yang
mempunyai semboyan Pati Bumi Mina Tani yang mayoritas bekerja
sebagai petani dan nelayan,bukan hanya itu saja banyak wisata yang
terdapat di kabupaten pati ini salah satu nya adalah wisata edukasi TPA
yang berada di desa Sukoharjo kecamatan Margorejo kabupaten Pati,
pemanfaatan lahan yang bermula TPA menjadi tempat wisata berbasis
edukasi.
Daya tarik yang ada di TPA sukoharjo ini adalah pemanfaatan lahan
dan berhasil mengubah gundukan sampah menjadi wisata edukasi. Objek
wisata yang dikelola oleh DPUPR sukses mencuri perhatian wisatawan
untuk melihat bagaimana tempat yang kumuh dan bau bisa dijadikan area
wisata. Pengelola dibantu masyarakat setempat untuk mengelola sampah
menjadi gas metan,tidak hanya membantu mengelola tetapi tempat wisata
ini dimanfatkan untuk berdagang di dalam kawasan TPA.
Fasilitas yang ada di wisata edukasi TPA meliputi toilet, spot foto,
gazebo, area bermain anak, taman baca, kebun binatang kecil. Peran
pemerintah terhadap pengembangan wisata edukasi TPA sudah cukup baik,
pemerintah memberikan pelatihan dan pembinaan, Dana pembangunan dan
pengelolaan wisata edukasi TPA dari APBD yang digunakan untuk
pengolahan sampah.

34

B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, maka penulis
berusaha memberikan masukan atau saran yang sekiranya relevan dengan
permasalahan yang ada. Sehingga pengelola akan mendapatkan pemikiran baru
dalam upaya mengembangkan daya tarik

wisata edukasi TPA dimasa

mendatang. Saran saran tersebut antara lain :
1. Untuk masalah kebersihan lebih diperhatiakan lagi terutama spotspot yang potensi sarang penyakit seperti kandang binatangbinatang, tempat pengolahan sampah.
2. Fasilitas yang ada seperti kamar mandi, musolah, tempat bermain,
gazebo sudah layak akan tetapi lebih baik lagi di jaga agar awet dan
tidak cepet rusak.
3. Penambahan aktifitas wisata lagi bisa mendatangkan wisatawan
seperti permainan outbond,area motor treal.
4. Untuk sistem pengelolaan menurut penulis perlu dibenahi lagi
seperti membuat tiket masuk supaya tiap bulan bisa menghitung
wisatawan yang datang, membuat paket wisata.
5. Tidak hanya dari segi penyuluhan/sosialisasi saja bantuan material
dari dinas pariwisata sangat diperlukan agar tempat wisata bisa lebih
maju.
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