
124

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dari hasil evaluasi dan pengamatan yang didukung oleh

beberapa data baik peraturan pemerintah daerah maupun

literatur-literatur yang terkait pada objek sebagai sara wisata,

terdapat beberapa catatan baik mengenai kondisi existing

hingga potensi yang dimiliki pada objek seperti :

 Kawasan wisata Pacet merupakan salah satu

kawasan yang memiliki potensi sumber air panas

alami yang memiliki khasiat pengobatan penyakit

stroke dll.

 Kawasan wisata pacet yang letak geografisnya

berada di daerah pegunungan.Pacet memiliki hawa

yang sejuk dan masi bersih dari polusi udara,dan

memilik pemandangan alam yang bagus dan

memiliki suasana yang tenang.Dan sangat cocok

untuk mendirikikan fasilitas akomodasi jenis Hotel

Resort.

 Kawasan wisata Pacet tidak hanya memiliki

potensi sumber air panas alami saja.Tetapi Pacet

juga memiliki memiliki objek wisata lainya seperti

kawasan wisata religi,wisata agrobis,mini zoo

dll.Dan ini adalah sebuah daya tarik Pacet.
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 Kurangnya fasilitas penujang wisata mulai dari

segi aksibilitas hingga masalah akomodasi bagi

wisatawan.

 Di dalam RIPPD (Rencana Induk Pengembangan

Pariwisata Daerah) Kabupaten Mojokerto.Pacet

merupakan salah satu kawasan potensial

Pariwisata.

 Dengan adanya pengembangan fasilitas

pariwisata(akomodasi wisata) diharapkan mampu

memenuhi kebutuhan di dalam kegiatan wisata,

memperjelas arah sirkulasi kegiatan wisata,

menempatkan berbagai sarana prasarana sesuai

fungsi dan kegiatan wisata pada zona kegiatan

masing-masing dan menjadikan objek wisata Pacet

ini sebagai objek wisata unggulan Kecamatan

Pacet desa Padusan sesuai harapan masyarakat dan

pemerintah Kobupaten Mojokerto.

Dengan melihat beberapa hal diatas, maka diharapkan

dalam pengolahan serta perancangan pada objek wisata Air

Panas Pacet ini dapat dijadikan sebagai tujuan wisata

unggulan wisatawan lokal maupun manca negara.

Adapun konsep perancangan yang diterapkan pada objek

wisata Air Panas Pacet ini disesuaikan dalam perencanaan

dan peraturan pemerintah
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Kabupaten Mojokerto serta karakteristik lokasi maupun

masyarakat Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten

Mojokerto sendiri seperti :

 Menghadirkan sarana dan wahana wisata,sarana

akomodasi,sarana terapi yang sesuai dengan kondisi Pacet

yang merupakan salah satu lokasi wisata yang letak

Geografisnya di dataran tinggi dengan sumber air panas

alami sebagai ikon wisata ungulan Kecamatan

Pacet,Kabupaten Mojokerto dan diharapkan bisa menjadi

salah satu alternafi destinasi wisata  di Indonesia.

 Menghadirkan objek bangunan sarana wisata yang menarik

dan sekaligus menjadi landmark/ciri khas objek wisata

Kecamatan Pacet.

 Menciptakan kegiatan pada objek wisata yang bisa dinikmati

wisatawan baik dalam suasana pagi, siang, sore, maupun

malam.

 Menyiapkan sarana prasarana wisata yang nyaman, yang

nantinya digunakan wisatawan lokal maupun mancanegara.

 Memanjakan pengunjung dengan adanya fasilitas unggulan

berupa pemandian airpanas yang difungsikan sebagai area

terapis

Dengan penerapan konsep demikian, diharapkan lebih memberi

daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk datang menikmati

objek wisata yang ada di Kecamatan Pacet dan sekitarnya.

5.2 Rekomendasi
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Dari hasil analisa dan pembahasan dapat diberikan saran

sebagai berikut :

 Dengan adanya pembahasan mengenai “Hotel

Resort Yang Memiliki Faslitas Terapi Air Panas”

diharapkan dapat membantu rekan

mahasiswa/mahasiswi untuk memberikan

informasi melakukan pendalaman dan

pengembangan.

 Pemerintah diharapkan tanggap serta dapat bekerja

sama dengan pihak swasta maupun masyarakat

untuk mengembangkan kawasan yang dapat

dijadikan sebagai icon kota


