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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

 

5.1 KESIMPULAN 

 

Kecamatan. Mojosari sebagai kawasan cepat tumbuh, memang 

membutuhkan sebuah failitas umum berupa Ruang Terbuka Hijau Publik yang 

bisa dimanfaatkan oleh masyarakatnya untuk berekreasi, atau sekedar melepas 

penat di akhir pekan, mengingat Mojosari tidak seperti kecamatan lain di 

Mojokerto yang mempunyai banyak sekali sektor pariwisata, sebut saja 

Kecamatan Pacet dengan wisata alam, Kecamatan Trowulan dengan wisata 

sejarahnya, dll. Sehingga Masyarakat butuh obyek wisata yang tidak jauh dari 

tempat tinggal mereka agar mereka juga memanfaatkan segala potensinya untuk 

paling tidak dapat mengambil keuntungan secara ekonomi lewat adanya obyek 

wisata tersebut. 

 

Obyek wisata tersebut adalah Kompleks GOR Gajah Mada, yang ada di 

Dusun Kemloko, Desa Jotangan. Obyek Wisata ini berupa Hutan Kota dengan 

banyak sekali pepohonan besar yang berada dalam satu lahan dengan Stadion 

Sepak Bola dan Gedung Olah Raga. Ketika Obyek wisata ini sudah berjalan, dan 

sudah ada partisi masyarakat yang masuk kedalamnya dalam bentuk berusaha 

dagang (PKL) baik barang maupun makanan untuk menunjang wisata tersebut. 

 

Namun Kondisi Hutan kota tersebut saat ini bisa dikatakan semerawut dan 

kurang tertata dengan baik, banyaknya PKL dan wahana bermain anak yang 

bercampur baur ditambah lagi lahan parkir juga diletakkan di dalam taman hutan 

kota, sehingga semuanya seperti penuh sesak dan tidak nyaman. 

 

Padahal area yang selama ini dikunjungi dan dimanfaatkan hanyalah sisi 

barat saja, sedangkan ada area sangat luas di sisi timur, utara, & selatan, yang 

sebenarnya sangat potensial. Seandainya area yang tidak pernah diolah tersebut 

dimanfaatkan, maka bisa diolah untuk menambah/melengkapi berbagai fasilitas 

untuk lebih banyak lagi menarik pengunjung, karena semakin banyak 

pengunjung maka akan semakin besar potensi untuk menggerakkan ekonomi 

juga karena pemasukan juga kan bertambah. Namun sayangnya hingga saat ini 

kondisinya tetap seperti itu, belum ada rencana maupun upaya untuk 

memanfaatkan area yang belum terolah tersebut. 
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5.2 REKOMENDASI 

 

Berdasarkan kesimpulan diatas jelas bahwa kondisi obyek wisata hutan 

kota tersebut kurang layak, padahal punya banyak sekali potensi yang belum 

dimanfaatkan. Maka untuk membuat obyek wisata tersebut menjadi lebih baik 

dibutuhkan pengembangan dari area hutan kota tersebut, tidak hanya itu tapi juga 

menzoning ulang dan menambahkan berbagai fasilitas yang belum ada. 

 

Jika hal itu terwujud, maka Mojosari maupun Kabupaten Mojokerto punya 

obyek wisata baru yang berbeda, yang bisa menarik pengunjung lokal dari dalam 

wilayah Mojokerto, maupun secara luas dari luar Mojokerto. Sehingga potensi 

untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar semakin besar, dan 

manfaatnya bisa langsung dirasakn bersama oleh seluruh masyarakat. 
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