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BAB V 

PENUTUP 

 

5. 1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan penelitian mengenai 

pengembangan Wisata Budaya Kampung Tradisional Takpala Kabupaten Alor adalah 

sebagai berikut.  

5.1. 1 Kepuasan dan Kepentingan Wisatawan Terhadap Sarana/ Fasilitas, dan 

Aksesibilitas Wisata di Kawasan Wisata Budaya Kampung Tradisional 

Takpala 

Kampung Tradisional Takpala merupakan salah satu tujuan wisata unggulan 

Kabupaten Alor karena memiliki peninggalan sejarah yang masih asli dan unik dan 

mengutamakan aspek tradisional dan juga adanya peraturan daerah terhadap perlindungan 

Wisata Budaya Kampung Tradisional Takpala merupakan potensi utama atau daya tarik 

utama yang harus dipertahankan untuk menarik wisatawan berkunjung ke Wisata Budaya 

Kampng Tradisional Takpala. 

Namun ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengembangan Wisata 

Budaya Kampung Tradisional Takpala yaitu kondisi fasilitas maupun sarana yang kurang 

baik sehingga dapat menurunkan minat wisatawan untuk berwisata ke wisata budaya 

Kampung tradisional Takpala, sarana/ fasilitas yang ada di Wisata Budaya Kampung 

Tradisional Takpala sudah tersedia namun kurang lengkap sehingga dapat menurunkan 

minat pengunjung untuk berwisata ke wisata budaya ini, kondisi jalan menuju Wisata 

Budaya Kampung Tradisional Takpala yang kurang baik sehingga dapat menurunkan 

minat kunjungan wisatawan untuk berwisata ke Wisata Budaya Kampung Tradisional 

Takpala dan tidak adanya realisasi dokumen rencana dari pemerintah daerah Kabupaten 

Alor untuk pengembangan wisata budaya Kampung Tradisional Takpala sehingga 

menghambat dalam hal pengembangan dan pembangunan wisata budaya ini. 

5.1. 2 Arahan Pengembangan Wisata Budaya Kampung Tradisional Takpala 

Arahan pengembangan Wisata Budaya Kampung Tradisional Takpala Kabupaten 

Alor adalah sebagai berikut: 

a. Arahan pengembangan Keanekaragaman pedagang sovenir dan makanan 

Arahan pengembangan yaitu membangun fasilitas toko cinderamata yang 

menyediakan cinderamata khusus dari Kampung Tradisional Takpala dan toko 
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makanan khas. Pembangunan fasilitas ini tetap mengikuti bentuk bangunan khas 

Kampung Tradisional Takpala sehingga mempunyai nilai daya tarik dan nilai jual 

bagi wisatawan yang berkunjung ke Kampung Tradisional Takpala. 

b. Arahan pengembangan sarana/fasilitas wisata 

1. Mempertahankan dan menambah kelengkapan fasilitas dalam upaya 

mendukung kegiatan wisata. 

2. Meningkatkan kinerja pembangunan kepariwisataan di sekitar Kampung 

Tradisional Takpala karena memiliki potensi yang sangat besar melalui 

pengembangan fasilitas pendukung berstandart nasional 

3. Mengingat wisatawan/pengunjung yang cukup banyak berkunjung ke Kampung 

Tradisional Takpala, sehingga perlu dibangun pos restribusi yang pada 

fungsinya dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Desa, Masyarakat 

maupun Pemerintah Kabupaten Alor.   

c. Arahan pengembangan aksesibilitas 

1. Melakukan perbaikan jalan menuju obyek wisata untuk mempermudah akses 

wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Kampung Tradisional Takpala 

2. Melakukan perbaikan perkerasan jalan yang rusak terutama akses menuju 

Wisata Budaya Kampung Tradisional Takpala yaitu Jalan Lembur barat untuk 

kenyamanan pengunjung/wisatawan. 

d. Arahan pengembangan bangunan khas dan peninggalan sejarah 

1. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap peninggalan sejarah dan 

kebudayaan yang terdapat di Kampung Tradisional Takpala 

2. Menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya memelihara dan melestarikan 

kebudayaan bagi kehidupan manusia kini dan di masa datang. 

3. Mempertahankan ciri khas dari destinasi pariwisata, sehingga setiap wisatawan 

yang ingin meninkmati daya tarik wisata harus datang ke Destinasi Pariwisata 

Kampung Tradisional Takpala, tidak dapat dinikmati di tempat lain. 

e. Arahan pengembangan Daya tarik upacara adat/kegiatan kebudayaan dan Atraksi 

wisata yang diselenggarakan 

1. Secara rutin di wisata Kampung Tradisonal Takpala perlu diselenggarakan 

kegiatan-kegiatan yang bisa menarik wisatawan atau penduduk desa lain untuk 

mengunjungi obyek wisata Kampung Tradisional Takpala 

2. Membangun fasilitas semacam museum atau dalam bentuk lain untuk 

mewadahi budaya khas destinasi pariwisata. Fasilitas ini dimaksudkan untuk 
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menyimpan dan menampilkan dokumentasi upacara budaya dan sejarah asal 

muasal terjadinya kegiatan budaya. Sehingga setiap pengunjung yang datang 

dapat mengetahui proses upacara budaya dan sejarah budaya. Adapun upaya 

untuk menambah kelengkapan falitas-fasilitas penunjang lain. 

 

5. 2 Saran 

Berdasarkan atas penelitian yang dilakukan di Wisata Budaya Kampung 

Tradisional Takpala Kabupaten Alor, maka terdapat beberapa saran yang berkenaan 

dengan upaya pengembangan wisata budaya, yaitu: 

a. Pengembangan Wisata Budaya Kampung Tradisional Takpala tidak untuk 

mendapatkan pemasukan semata bagi pengelola, tetapi juga mempertimbangkan 

keaslian dan kelestarian lingkungannya. 

b. Perlu adanya kerjasama antara pengelola, pemerintah, dan wisatawan daerah agar 

pengembangan kawasan wisata ini dapat optimal.  Kerjasama tersebut antara lain: 

1. Kerjasama antara pengelola dan pemerintah daerah dalam hal dana 

pemeliharaan, penyediaan fasilitas serta perbaikan wisata karena belum adanya 

alokasi dana yang memadai untuk pengembangan wisata budaya. 

2. Kerjasama antara pengelola dan pemerintah daerah, dan wisatawan mengenai 

pemeliharaan keaslian dan kelestarian lingkungan di area wisata budaya 

Kampung Tradisional Takpala. 

c. Untuk pengembangan kedepannya, Wisata Budaya Kampung Tradisional Takpala 

ini diharapkan mampu menjadi wisata budaya yang dapat memberikan manfaat 

bagi masyarakat disekitarnya baik dalam faktor ekonomi maupun sosial budaya. 

d. Disarankan adanya realisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten alor untuk 

pengembangan dan pembangunan Wisata Budaya Kampung Tradisional Takpala 

dalam hal peningkatan kualitas dan penyediaan fasilitas wisata dan Perbaikan atau 

peningkatan perkerasan jalan pada wilayah studi perlu dilakukan untuk 

mempermudah akses menuju destinasi wisata. 

e. Disarankan adanya studi lanjut tentang perencanaan pada wisata budaya ini, yaitu : 

1. Studi mengenai perbadingan Wisata Budaya Kampung Tradisional Takpala 

dengan wisata lain yang ada di Kabupaten Alor 

2. Studi mengenai faktor ekonomi wisata budaya Kampung Tradisional Takpala 
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3. Studi mengenai faktor ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di sekitar 

Wisata Budaya Kampung Tradisional Takpala 

4. Studi mengenai insentif dan disinsentif kebijakan dalam pengembangan 

kawasan wisata budaya Kampung Tradisional Takpala.  

5. Studi mengenai arsitektur wisata budaya Kampung Tradisional Takpala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

 

5. 1 Kesimpulan ....................................................................................................................... 111 

5. 2 Saran ................................................................................................................................. 113 

 

5.1. 1 Kepuasan dan Kepentingan Wisatawan Terhadap Sarana/ Fasilitas, dan Aksesibilitas 

Wisata di Kawasan Wisata Budaya Kampung Tradisional Takpala .............................................. 111 

5.1. 2 Arahan Pengembangan Wisata Budaya Kampung Tradisional Takpala ........................ 111 

 


