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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan  

  Berdasarkan hasil penelitian dan analisa Peranan Pemerintah Daerah dalam 

Pengelolaan Sektor Pariwisata Kota Bandung, maka ada beberapa hal yang dapat 

disimpulkan sebagai berikut :  

1. Kebijakan yang menghambat peran Dinas Kebudayaan dan pariwisata dalam 

Pengelolaan sektor pariwisata di Kota Bandung ini mengalami hambatan-

hambatan yang menjadi kendala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam 

pengelolaannya, cara pengelolaan menjadi kunci akan kurang tepatnya 

pengelolaan tersebut.  

2. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung dalam pengelolaan 

sektor pariwisata Kota Bandung, strategi Pemerintah Kota Bandung ini cukup 

efektif karena dengan dana anggaran yang sedikit, maka pemerintah Kota 

Bandung menjalin kerja sama dengan pihak swasta yang ingin mengelola sektor 

pariwisata yang ada di Kota Bandung dan pemerintah Kota Bandung menjadi 

fasilitator dalam pengelolaan yang dilakukan oleh pihak swasta.  

3. Komunikasi apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Bandung dalam pengelolaan sektor pariwisata pada wisatawan, 

disini Dinas Kebudayaan dan pariwisata melakukan pengelolaan berupa 

promosi melalui internet dengan situs resmi dari Dinas Kebudayaan dan 

pariwisata, pemberian buku pariwisata komunikasinya bersifat satu arah serta 

peran pihak swata juga menunjang dalam promosi. 
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 5.2 Saran  

   Saran yang diajukan oleh peneliti berkaitan dengan Peranan Dinas Kebudayaan 

dan pariwisata dalam pengelolaan sektor pariwisata pada Kota Bandung sebagai 

berikut:  

1. Meningkatkan pengelolaan sektor pariwisata yang ada di kota Bandung agar para 

wisatawan tidak kebingungan untuk mencari informasi tentang apa saja sektor 

pariwisata di Kota Bandung.  

2. Menambahkan beberapa informasi terbaru di Web resmi yang dimiliki oleh 

Dinas Kebuyaan dan pariwisata agar informasi yang di dapat oleh para wisatawan 

bersifat terbaru dan tidak membingungkan wisatawan yang akan berkunjung ke 

Kota Bandung. 

3. Meningkatkan sistem kerja sama lagi dengan pihak swasta dalam pengelolaan 

sektor pariwisata yang ada di Kota Bandung.  

4.  Lebih mempertegas program-program yang telah direncanakan agar saat 

penerapan di lapangan tidak mengalami kendala dalam pengelolaan sektor 

pariwisata yang ada Kota Bandung. 


