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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

5.1. Kesimpulan 

 Kawasan wisata pantai koka memiliki potensi yang sangat 

melimpah. Memiliki pemandangan pantai yang membuat semua 

orang takjub dengan warna laut biru toska memanjakan mata para 

pengunjung. Pantai Koka merupakan salah satu objek wisata milik 

pemerintah Kabupaten Sikka yang berpotensi untuk 

dikembangkan. Dimana kawasan wisata ini memiliki jumlah 

pengunjung wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara 

yang cukup banyak domestik maupun wisatawan mancanegara 

yang cukup banyak, menurut sikka dalam angka. Jumlah 

kunjungan di tahun 2015 sebanyak 22.789 wisatawan dan di tahun 

2016 meningkat menjadi 28.266 wisatawan.  

Pada kenyataannya kondisi kawasan pantai Koka yang ada 

saat ini memprihatinkan. Fasilitas yang ada saat ini, kurang mampu 

melayani kebutuhan para wisatawan, selain karena minimnya 

fasilitas yang tersedia, kondisi fasilitas yang ada saat ini seperti 

kamar mandi/ wc kotor dan tidak terawat, tempat parkir yang ada 

sangat tidak layak dan tidak aman karena tidak ada penjaga dan 

tidak ada karcis untuk parkir, juga tidak ada ruang ganti untuk 

pengunjung yang ingin ganti baju untuk berenang dilaut.  

Masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana untuk 

menunjang kegiatan pariwisata bisa mengakibatkan tidak nyaman 

para pengunjung yang datang. Dengan tujuan melengkapi fasilitas 

wisata pantai di pantai Koka, yang diharapkan akan menjadi salah 
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satu icon pulau flores. Nantinya kawasan ini akan menjadi salah 

satu objek wisata yang menarik bagi banyak wisatawan domestik 

maupun wisatawan mancanegara, sehingga dapat meningkatkan 

perekonomian daerah Flores. 

5.2 . Rekomendasi 

 Pantai koka memiliki potensi wisata yg bagus, dari jumlah 

pengunjung tiap tahunya selalu meningkat. Maka perlunya 

kabupaten Sikka membangun fasilitas wisata di kawasan wisata 

pantai Koka ini agar dapat menampung atau mewadahi kegiatan 

wisatawan saat berkunjung. Dengan adanya fasilitas yang 

memadai di kawasan wisata pantai Koka ini di harapkan 

pengunjung semakin betah untuk berwisata.  

Kabupaten sikka memiliki kekayaan budaya. Salah satunya 

yaitu tarian adat. Dengan adanya kawasan wisata pantai koka ini 

nantinya juga akan memperkenalkan tarian adat khas kabupaten 

sikka, agar pengunjung lebih kenal pada kabupaten Sikka. Selain 

tarian adat, di kabupaten Sikka ini juga memiliki souvenir 

kerajinan tangan yang unik-unik. Kerajinan tangan ini dapat di jual 

di area oleh-oleh pada kawasan wisata pantai Koka, agar para 

pengunjung dapat membeli oleh-oleh sebagai kenang-kenangan 

pernah berkunjung ke kawasan wisata pantai Koka.  

Bentuk bangunanya sendiri sebaiknya memiliki karakter 

khas dari kabupaten Sikka, tujuannya agar nantinya menjadi salah 

satu icon wisata di daerah kabupaten sikka. 
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Tujuan pengembangan kawasan wisata pantai koka adalah 

untuk meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan 

pendapatan negara dan masyarakat, yang akan meningkatkan 

perekonomian daerah sekitar kawasan wisata pantai Koka. 

Perancangan kawasan wisata pantai koka ini juga bertujuan untuk 

memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan 

kebudayaan Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


