
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas dan hasil penelitian yang dilakukan penulis, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1) Pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung 

Selatan dalam pengelolaan objek wisata untuk meningkatkan PAD 

dilakukan melalui kegiatn-kegiatan diantaranya berikut ini : 

a) Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam negeri; 

b) Pengembangan objek pariwisata unggulan; 

c) Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan 

standarisasi; 

d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan 

pariwisata; 

e) Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata; 

f) Peningkatan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata; 

g) Pengembangan dan penguatan Litbang, kebudayaan dan pariwisata; 

h) Pagelaran promosi di luar daerah; 

i) Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur; 

j) Pengembangan destinasi pariwisata; 

k) Pengembangan kemitraan. 



71 
 

2) Faktor penghambat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Lampung Selatan dalam pelaksanaan tugasnya diantaranya adalah : 

a) Pemanfaatan jaringan informasi dan promosi pariwisata belum optimal; 

b) Disiplin pegawai yang masih rendah; 

c) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas; 

d) Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya; 

e) Kurangnya pemahaman pegawai mengenai tugas pokok dan fungsi 

dinas; 

f) Kesadaran masyarakat terhadap pengemban kepariwisataan masih 

rendah. 

5.2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan saran-

saran sebagai berikut : 

1) Sebaiknya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan 

meningkatakan sarana promosi di media internet dengan memasang 

perangkat wifi di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Lampung Selatan sehinga mempermudah pegawai untuk meng-update 

informasi pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan.  

2) Atasan atau pimpinian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Lampung Selatan sebaiknya bijak dalam memberikan hukuman disiplin 

bagi pegawai yang melanggar disiplin PNS sehingga dapat terlaksananya 

pelaksanaan tugas yang optimal. 
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3) Karena masih minimnya jumlah komputer dan printer di kantor Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan, maka sebaiknya 

ditingkatkan lagi sarana pendukung pelaksanaan tugas tersebut. 

4) Sebaiknya penempatan pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan kompetensinya sehingga tugas 

yang ditanggung jawabkan dapat berjalan optimal. 

5) Sebagai pegawai yang bertugas di Dinas Parwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Lampung Selatan, sebaiknya benar-benar memahami tugas 

pokok dan fungsi dinas, sehingga terlaksanya tugas sesuai yang 

direncanakn dan berjalan optimal. 

6) Sebaiknya masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan tugas Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan dengan 

memberikan sosialisasi sadar wisata dan diklat atau pelatihan mengenai 

pariwisata. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


