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BAB IV 

PENUTUP  

A. SIMPULAN   

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dan analisa data mengenai 

Pengembangan Objek Wisata Taman Alun Kapuas Sebagai Destinasi Wisata 

Malam Di Pontianak dapat ditarik kesimpulan bahwa Objek wisata Taman Alun 

Kapuas memiliki potensi wisata yang bagus dan memiliki ciri khas dari Taman 

Alun Kapuas sendiri. Sebuah taman yang berada tepat di pinggiran sungai 

kapuas menjadikan objek wisata ini berbeda dengan objek wisata lainnya yang 

ada di Pontianak. Selain itu di sini juga menyediakan kapal wisata yang bisa 

membawa kita menyusuri indahnya sungai kapuas di temani lampu-lampu yang 

berasal dari kapal-kapal nelayan menjadi dekorasi cantik dari sungai pada 

malam hari.  

Pemerintah masih memegang penuh pengembangan pengembangan 

Taman Alun Kapuas sehingga peran masyarakat masih kurang.  

Peran Pemerintah dalam pengembangan Taman Alun Kapuas sudah 

sangat baik mulai dari kebijakan-kebijakan yang di terapkan, perencanaan 

pembangunan, pemasaran, pendanaan serta fasilitas serta aksesibilitas yang 

memadai.  

Strategi yang digunakan untuk pengembangan yaitu penataan lingkungan 

di pinggiran sungai yang tentu saja akan berdampak pada sektor pariwisata. 

Efek dominonya akan mendongkrak sektor ekonomi kreatif sehingga 

pertumbuhan ekonomi akan semakin lebih baik. Pastinya juga akan 

memunculkan semangat dan produktivitas warga, sehingga bisa 

mensejahterakan rakyat. 
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B. SARAN 

1. Perbaikan Sumber Daya Manusia dan sarana agar lebih kompeten dalam 

mengupayakan pengembangan objek wisata Taman Alun Kapuas, baik dari 

segi kualitas dan kuantitas. Salah satunya adalah memberikan pelatihan 

khusus bagi pengelola. 

2. Sebaiknya masyarakat lebih aktif dalam ikut serta dalam pengembangan 

objek wisata Taman Alun Kapuas. Dengan itu masyarakat bisa memberikan 

ide atau masukan tentang apa yang harus dikembangkan dalam 

pengembangan Taman Alun Kapuas. 

3. Fasilitas yang ada di harapkan lebih di tingkatkan lagi agar pengunjung tidak 

bosan dengan fasilitas yang ada. Selain itu atraksi wisata hiburan juga perlu 

di tambah, salah satunya seperti pergelaran seni daerah Kalimantan Barat 

agar lebih menunjukkan identitas Kota Pontianak. 

4. Lebih banyak digunakan untuk event-event acara, pemasaran di kenalkan 

lebih luas melalui sistem online dan di buat brosur yang di sebarkan di 

terminal dan bandara agar menarik wisatawan yang berkunjung. 

5. Pengaktifan kembali Nonton Bareng (Nobar). 

6. Lampu-lampu di ganti dengan yang lebih terang di bagian-bagian tertentu 

agar tidak terlalu gelap. Selain itu perlu di tambah pernak-pernik atau hiasan 

seperti lampion agar terkesan lebih indah di malam hari serta lebih banyak 

mengundang wisatawan untuk berkunjung. 
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