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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Pengembangan yang di lakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah 

Laut ialah melalui tiga bidang sesuai dengan tugas dan fungsi bidangnya 

masing-masing.  

a) Destinasi Pariwasata yakni mengembangkan sektor pariwasata 

dengan cara melengkapi sarana prasarana yang ada di objek wisata, 

melakukan pembinaan kelompok sadar wisata, serta melakukan 

penggalian potensi objek wisata.  

b) Bidang Pemasaran melakukan pengembangan sektor pariwisata 

dengan promosi, yaitu mempromosikan objek wisata yang ada di 

Kabupaten Tanah Laut melaui event-event, juga melalui pameran-

pameran yang diikuti baik didalam maupun luar daerah selain itu 

promosi juga dilakukan melalui media sosial, media cetak dan media 

elektronik. 

c) Bidang Pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi kreatif 

melalui bidang ini pengembangan dilakukan dengan cara pelatihan-

pelatihan kapriwisataana serta memberikan pembinaan untuk pelaku 

ekonomi kreatif, terutama masyarakat yang produk nya dijual di 

objek wista.  

Sektor pariwisata telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan 

asli daerah (PAD) Kabupaten Tanah Laut, walaupun dalam satu tahun 
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terakhir kontribusi pendapatan sektor pariwsata mengalami penurunan 

pendapatan, faktor utama penyebab penurunan pendapatan  ini ialah 

masa pendemi covid-19 yang berdampak pada beberapa kali objek wisata 

di tutup karena ada nya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyrakat 

(PPKM) oleh pemerintah daerah.  

2. Pengelolaan sektor pariwisata Kabupaten Tanah Laut telah sesuai dengan 

perspektif ekonomi Islam, sebagaimana prinsip penyelenggaraan 

pariwisata sayariah yang telah di paparkan pada Fatwa Dewan Syariah 

Nasional MUI No.108 yaitu penyelenggaraan pariwisata syariah terhindar 

dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemasfadatan, tabdzir dan kemungkaran, 

dan Pengembangan sektor pariwisata dapat menciptakan kemaslahatan dan 

kemanfaatan  secara material. 

B. Saran 

Sebagai bagiam akhir dari penulisan ini, penulis akan mengemukakan 

beberapa saran dan masukkan berdasarkan data hasil yang ditemukan 

penelitian saat melakukan penelitian. Semoga saran dan masukkan dari 

peneliti dapat bermanfaat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari 

sektor pariwisata Kabupaten Tanah Laut. 

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut agar memaksimalkan lagi 

dalam hal mengembangkan sektor pariwisata yang ada, sehingga 

dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah 

(PAD) Kabupaten Tanah Laut. Selain berdampak terhadap PAD 



75 
   

 
 

tentunya juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat 

disekitaran sektor pariwisata. 

2. Diharapkan agar Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut berkaitan 

dengan pariwisata syariah juga lebih memperhatikan hal-hal yang 

akan menunjang bagi pelaksanaan kegiatan wisata tersebut, baik 

dari segi pelayanan, akomodasi dan lainnya.  

3. Perlunya kerjasama anatara pemerintah daerah dalam hal ini Dinas 

Pariwisata dengan masyarakat sekitaran sektor pariwisata dalam 

upaya mengembangkan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

 

 

 

 

 


