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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

 Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penataan fasilitas pada area wisata Waduk 

Selorejo dapat di garis besarkan, antara lain: 

A. Hasil penataan elemen fisik pada area wisata Waduk Selorejo, yaitu: 

1. Desain penataan massa dan lansekap menggunakan organisasi radial dengan 

mengorientasikan ke arah perairan waduk Selorejo 

2. Jaringan jalan dan parkir di rancang dengan memisahkan ruang gerak sirkulasi 

antara kendaraan dengan manusia. Sirkulasi di area taman di desain dengan 

orientasi yang jelas menuju ke pinggiran waduk, serta dilengkapi dengan 

furniture untuk menunjang pejalan kaki. 

3. Memberikan signage atau petunjuk kawasan di lokasi pada tempat strategis 

dan didesain dengan tema yang seragam sehingga rapi dan menarik 

4. Penataan ulang pada vegetasi di area wisata Waduk Selorejo agar terlihat rapi 

dan menambahkan vegetasi yang berfungsi sebagai estetika untuk 

mempercantik kawasan 

5. Menambahkan dan menata titik-titik tempat sampah, bangku dan lampu taman 

pada area sirkulasi dan shelter. Penataan tersebar rata di beberapa titik 

sehingga dapat mewadahi berbagai kebutuhan wisatawan di area wisata 

Waduk Selorejo. 

6. Memperbaiki jaringan jalan jalur pejalan kaki bagi pengunjung dengan 

material yang dianjurkan sesuai dengan teori serta mempertahankan  jaringan 

jalan bagi kendaraan yang sudah cukup baik 

B. Hasil dalam mengembangkan prinsip pariwisata pada area wisata Waduk Selorejo 

memiliki kesimpulan, antara lain: 

1. Something to see, program mengembangkan pariwisata area wisata Waduk 

Selorejo dengan mengoptimalkan atraksi utama pada kawasan yaitu Waduk 

Selorejo. Pengoptimalaan pengembangan ini dapat dengan memanfaatkan 

keindahan panorama pada perairan waduk Selorejo. 

2. Something to buy, mengembangankan pariwisata pada area wisata Waduk 

Selorejo dengan memberikan fasilitas toko souvenir dan warung kuliner 
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(foodcourt) serta fasilitas wisata. Fasilitas ini nantinya akan menjual barang 

atau makanan yang merupakan ciri khas kawasan tersebut, sehingga 

pengunjung akan merasa bahawa area wisata Waduk Selorejo memiliki ciri 

khas untuk dijadikan oleh-oleh 

3. Something to do, program dalam mengembangkan pariwisata pada area wisata 

Waduk Selorejo pada poin ini yaitu dengan memberikan sebuah fasilitas untuk 

berwisata atau rekreasi yang digunakan untuk mewadahi aktivitas wisata 

pengunjung, seperti: dermaga, pemancingan, piknik, playground, sepeda air, 

dan watersport.  

5.2.  Saran 

 Dari kesimpulan yang dihasilkan, maka terdapat saran bagi perancang 

selanjutnya. Dalam merancang harus memperhatikan lingkungan sekitar dengan 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh kawasan. maka, saran yang didapatkan dalam 

merancang area wisata Waduk Selorejo, antara lain:  

A. Orientasi massa dan view di arahkan ke arah perairan, untuk memaksimalkan 

potensi kawasan tepi air. 

B. Di berikan fasilitas dermaga sebagai tempat berlabuh perahu wisata serta dapat 

sebagai area sirkulasi di tepian waduk. 

C. Memberikan dan menata signage di lokasi yang membutuhkan informasi, 

sehingga wisatawan mendapatkan informasi yang jelas 

D. Membagi area parkir dari kendaraan roda dua, mobil dan bus. 

E. Memberikan area open space di tepian waduk sebagai wadah kegiatan bersantai 

wisatawan, dengan vegetasi peneduh untuk menambahkan kenyamanan. 

F. Memberikan shelter di pinggiran tepi air, sebagai tempat berlindung. 

G. Memberikan fasilitas kios sovenir dan makanan. 


