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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di obyek wisata Taman Cinta 

Pajintan di kota Singkawang Kalimantan Barat, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka simpulan terhadap pengembangan objek wisata Taman Cinta 

Pajintan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di Singkawang 

Kalimantan Barat adalah seperti yang akan penulis uraikan dibawah ini. 

pengembangan objek wisata Taman Cinta Pajintan dalam hal ini 

pengelola memiliki peran yang aktif dalam mengeluarkan inovasi-inovasi 

terbaru untuk dapat meningkatkan kunjungan wisatawan serta hal-hal yang 

menunjang keindahan panorama objek wisata Taman Cinta Pajntan. 

Peran pemerintah dalam hal ini sudah sangat baik dan mampu 

membantu untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan melalui promosi 

serta pengembangan, dengan ini akan semakin menambah kekuatan untuk 

mendongrak kunjungan wisatawan serta mampu bersaing dengan objek wisata 

unggulan yang memiliki potensi. 

Sumber daya manusia merupakan faktor utama, untuk dilokasi objek 

wisata sendiri sumber daya manusia tergolong bagus dan mau bekerja sama 

untuk meningkatkan kunjungan serta pengembangan. Hal ini disebabkan 

sebagian besar masyarakat sudah menyadari akan hasil dari sadar wisata untuk 

meningkatkan pendapat mereka. 

 

B. SARAN 

Setelah melakukan penelitian secara langsung di objek wisata Taman 

Cinta Pajintan di Singkawang, Kalimantan Barat. Maka penulis hanya akan 

memberikan beberapa saran terhadap pengembangan objek wisata Taman 

Cinta Pajintan untuk menjadi destinasi unggulan diantaranya sebagai berikut: 

1. Selama ini peran pemerintah sudah sangat baik dan optimal dalam 

melakukan promosi, hal ini berdasarkan wawancara yang peneliti 

lakukan dengan wisatawan yang berwisata ke objek wisata Taman 
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Cinta Pajintan dengan demikian diharapkan oleh penulis dan seluruh 

masyarakat mengharapkan pemerintah khususnya dinas yang terkait, 

untuk terus meningkatkan kunjungan wisatawan serta promosi, 

sehingga mampu menjadi objek wisata favorite dan unggulan di 

Pulau Kalimantan. 

2. Masyarakat dikawasan objek wisata Taman Cinta Pajintan, memiliki 

sumber daya manusia yang baik serta mampu bekerja sama dalam 

pengembangan, dan ikut serta dalam melestarikan objek wisata 

Taman Cinta Pajintan sebagai objek wisata unggulan kota 

Singkawang, dengan demikian penulis mengharapkan kepada 

masyarakat untuk terus meningkatkan kekompakan dan menjauhi 

segala hal yang menimbulkan kekerasan yang dapat merugikan 

masyarakat dikawasan itu sendiri. 
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