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Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang beberapa hasil yang ada 

dilapangan selama proses penelitian. Selain itu, peneliti juga akan memberikan 

rekomendasi yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dan Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dalam melakukan pengembangan Taman 

Wisata StudiLingkungan (TWSL).  

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat diambil kesimpulan. Pertama, 

pada pengembangan ekowisata Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) terdapat 

aspek sosial. Aspek tersebut adalah perbaikan nilai moral pada masyarakat sekitar 

mengingat sebelum menjadi ekowisata TWSL merupakan tempat prostitusi. 

Perubahan menjadi TWSL tidak melupakan para pekerja seks, terbukti dengan 

dilakukan pelatihan kerjandi Balai Latihan Kerja. Kemudian TWSL dapat 

memberikan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) bagi para pengunjung dan juga 

masyarakat sekitar terutama anak-anak yang dulunya berada disekitar tempat 

prostitusi. Adanya TWSL dapat melibatkan peran serta masyarakat sekitar dalam 

penanaman Tanaman Obat Keluarga (TOGA) pada awal berdirinya ekowisata 

tersebut.  

Pada aspek lingkungan juga dirasakan pada pengembangan ekowisataTaman 

Wisata StudiLingkungan (TWSL). Dampak tersebut adalah penghasil oksigen 

mengingat awal berdirinya sebelum menjadi TWSL merupakan Ruang Terbuka 



Hijau (RTH). Kemudian TWSL dapat mengurangi sampah yang dihasilkan karena 

sampah tersebut dilakukan pengolahan menjadi kompos dan gas metan.  

Pengembangan ekowisata Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) pada 

aspek ekonomi adalah pengembangan objek dan daya tarik wisata, pengembangan 

yang dilakukan pada sarana dan prasarana, dan pengembangan dalam kegiatan 

promosi. Adanya pengembangan tersebut akan berdampak pada peningkatan 

jumlah pengunjung yang datang. Dengan adanya peningkatan jumlah pengunjung 

secara langsung akan berdampak pada peningkatan pendapatan pada TWSL dan 

masyarakat sekitar yang memiliki usaha. Selain itu, TWSL dapat menyerap tenaga 

kerja.  

Kedua, faktor pendukung yang ditemukan dalam pengembangan 

ekowisataTaman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) adalah adanya dukungan dari 

Pemerintah Kota Probolinggo. Dukungan tersebut berupa bantuan dana yang 

berasal dari APBD. Dana tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan 

pengembangan TWSL tersebut. 

Faktor penghambat pengembangan antara lain kurangnya kerjasama dengan 

dinas lain, kurang optimalnya beberapa sarana dan prasarana yang ada, kurangnya 

dana untuk pengembangan TWSL. 

Ketiga, strategi pengembangan ekowisata Taman Wisata Studi Lingkungan 

(TWSL) dapat dikatakan cukup baik. Hal itu karena pengembangan yang 

dilakukan dapat meningkatkan pendapatan TWSL. Namun,jumlah pengunjung 



pada tahun 2014 hingga tahun 2016 mengalami penurunan tetapi pada tahun 2017 

mengalami peningkatan. 

6.2 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, peneliti akan 

menawarkan beberapa rekomendasi dalam proses pengembangan Taman Wisata 

Studi Lingkungan (TWSL). Pertama yaitu ada baiknya dilakukan pengoptimalan 

kerjasama dengan dinas lain, mengingat TWSL merupakan ekowisata yang 

dimiliki oleh Kota Probolinggo meskipun pengelolanya dibawah Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Dengan begitu pengermbangan yang 

dilakukan TWSL akan berjalan dengan baik mengingat setiap dinas menjalankan 

tupoksinya masing-masing. Misalnya Dinas Perhubungan Kota Probolinggo yang 

membuatkan lahan parkir, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan 

Perindustrian Kota Probolinggo yang membuat toko souvenir di dalam TWSL, 

dan lain sebagainya.   

Kedua yaitu ada baiknya bila dilakukan pengoptimalan sarana dan 

prasarana khususnya toilet, tempat parkir, dan gazebo. Mengingat jumlahnya yang 

sedikit serta sangat dibutuhkan oleh pengunjung. Sarana dan prasara merupakan 

penunjang kegiatan pariwisata. Sehingga harus dilakukan pengoptimalan.  

Ketiga yaitu ada baiknya bila dilakukan pembuatan souvenir dari 

ekowisata Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) sendiri. Souvenir tersebut 

terdapat label TWSL yang dapat berupa gantungan kunci, sandal, baju, dan lain 

lain. Sehingga dapat memberikan pendapatan baik pada TWSL sendiri maupun 



pada UKM yang dapat dilakukannya kerjasama. Dengan begitu TWSL memiliki 

produk wisata yang dihasilkan. 


