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BAB IV 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Pariwisata merupakan industri terbesar dunia pada saat ini, dan buakan 

lagi kebutuhan tersier bagi kehidupan masyarakat, Seluruh dunia berusaha 

menggali potensi pariwisata masing-masing baik pariwisata yang berdasarkan 

kenampakan alam, sejarah, budaya, edukasi, modern, ataupun wisata minat 

khusus. Pariwisata saat ini juga menjadi faktor utama berkembangnya 

perekonomian bagi suatu negara.  

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang giat-giatnya 

membangun pariwisata guna berkembannya perekonomian negara, masyarakat 

dan memperbaiki hubungan bilateral antar negara dengan membuka pariwisata 

yang bertaraf internasional dengan standart Internasional juga. 

Pariwisata dengan basis Back to Naturemerupakan pariwisata yang 

banyak di gandrungi banyak wisatawan internasional pada saat ini, jadi tidak 

heran jika banyak objek wisata baru yang berbasis pada alam terus berkembang, 

tentunya hal tersebut menjadi kesempatan yang tidak boleh dibuang oleh 

indonesia, karena sebaggaimana kita ketahui indonesia merupakan negara 

dengan kekayan alam yang melimpah. 

Pengembangan Hutan Pinur ropoh juga merupakan salah satu dampak 

dari wisata yang berbasis alam. Hutan Pinus Ropoh memiliki begitu banyak 

daya tarik yang patut untuk di kembangkan baik itu dari segi alam maupin dari 

segi edukasi, oleh sebab itu Hutan Pinus Ropoh membutuhkan Komitmen dari 

pengelola maupun dari pihak pemerintah kabupaten wonosobo yang sadar akan  

pentingnya pengembangan pariwisata di Hutan Pinus Ropoh. 

Dalam mengembangakan suatu objek wisata untuk menjadi suatu daya 

tarik unggulan maka peran masyarak dan pemerintah harus maksimal dan juga 

Revitalisasi fasilitas yang ada juga menjadi salah satu faktor penting dalam 
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pengembangan tersebut, maka dari itu refitalisasi dan pemabngunan fasilitas 

yang ada di hutan pinus ropoh harus menajdi fokus penting dalam 

pengembanganya. Peningkatan peran Pemerintah untuk Pengembangan Hutan 

Pinus Ropoh ada salah satu upaya untuk keselarasan dan berjalanya Hutan Pinus 

Ropoh sebagai daya tarik wisata. 

Menciptakan atraksi baru agar menigkatkan standarisasi Hutan Pinus 

Ropoh dan meningkatkan daya saing dengan objek wisata lainya di kabupaten 

wonosobo, jika ada kenaikan harga tiket juga harus diikuti dengan 

pengembangan yang pesat dari Hutan Pinus Ropoh maka hal tersebut 

memberikan efek percepatan pembangunan. 

 

B. SARAN 

Dari hasil penelitian, penulis dapat memberikan saran atau masukkan 

yang mungkin dapat menjadi sebuah pertimbangan untuk perkembangan objek 

wisata Hutan Pinus Ropoh kedepannya, adapun saran yang dapat penulis berikan 

diantaranya adalah : 

1. Perlunya peran Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayan Kabupaten 

Wonosobo dalam membantu dalam proses Pengembangandari objek wisata 

Hutan Pinus ini. 

2. Perlu adanya pembuatan atraksi yang unik yang tak ada di temapat lain dan 

bisa menjadi landmark dari desa ropoh itu sendiri. 

3. Perlunya penambahan Fasilitas umum yang menunjang kegiatan wisata yang 

ada di Hutan Pinus Ropoh. 

4. Perlunya perbaikan atau melakukan revitalisasi pada fasilitas yang ada di 

Hutan Pinus Ropoh. 

5. Perlu memperbanyak kerja sama baik dengan Pemerintah dengan pihak 

swasta maupun dengan instansi terkait lainnya, guna untuk memperkenalkan 

objek wisata ini secara lebih meluas lagi. 
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6. Perlunya pengembangan kreatifitas dalam menciptakan objek- objek yang 

akan menjadi daya Tarik untuk wisatawan, sehingga mampu bersaing 

dengan pasar yang luas. 

7. Perlunya  sosialisai kepada pengelola dan masyarakt sekitar akan pentingnya 

pengembangan pariwisata dan juga sosialisasi mengenai pembuatan 

cenderamata khas desa Ropoh. 

8. Perlunya pembelajaran yang berkaitan dengan pariwisata sangat perlu 

dimiliki oleh para pengelola agar bisa memberikan paket wisata yang 

bernilai edukasi tinggi pada wisatwan, serta tetap menjaga nilai kelestarian 

lingkungan dari hutan Hutan Pinus, dan Sapta Pesona. 

 


