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 BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan kajian Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pariwisata 

di Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan analisis proyeksi kinerja jalan, jalan utama di Desa Sembungan memiliki 

tingkat pelayanan yang sudah cukup mumpuni untuk tahun 2018 hingga tahun 2037. 

Akan tetapi, pada kondisi eksisting jalan utama di Desa Sembungan mengalami 

kemacetan pada malam hari terutama pada hari sabtu. Hal tersebut dikarenakan 

beberapa faktor. Faktor pertama adalah puncak kepadatan wisatawan di Desa 

Sembungan terjadi pada hari sabtu malam, sehingga kendaraan yang melintasi jalan 

utama di Desa Sembungan kian banyak. Penyebab lainnya yaitu wisatawan yang ingin 

berkunjung ke kawasan pariwisata Desa Sembungan diberhentikan 2 kali untuk 

membayar karcis, pemberhentian pertama dilakukan di loket masuk Desa Sembungan 

untuk pembayaran karcis wisatawan per-orang, dan yang kedua diberhentikan didekat 

area parker untuk pembayaran karcis parkir. Hal tersebut menjadikan jalan utama di 

Desa Sembungan menjadi macet. 

2. Desa Sembungan memiliki area camping dengan kapasitas sebesar 132 unit tenda. 

Berdasarkan analisis proyeksi jumlah tenda camping, pada tahun 2017 hingga tahun 

2037 perkiraan jumlah tenda yang akan digunakan oleh wisatawan masih belum 

melebihi kapasitas yang tersedia. 

3. Desa Sembungan memiliki sarana perdagangan berupa warung sebanyak 18 unit. 

Berdasarkan analisis proyeksi kebutuhan sarana perdagangan, Desa Sembungan 

sudah mampu menunjang pariwisata dari aspek sarana perdagangan hingga tahun 

2037. 

4. Desa Sembungan memiliki sarana peribadatan berupa masjid sebanyak 2 unit dan 

musholla sebanyak 8 unit. Berdasarkan analisis proyeksi kebutuhan sarana 

peribadatan, jumlah masjid yang dibutuhkan hingga tahun 2037 sebesar 1 unit, 

sedangkan kebutuhan musholla hingga tahun 2037 sebesar 9 unit. Hal tersebut 
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menandakan Desa Sembungan belum mampu menunjang pariwisata dari aspek 

sarana peribadatan 

5. Desa Sembungan memiliki 3 sumber air bersih untuk menunjang pariwisata yang ada, 

yaitu sumur warga dan Mata Air Tuk Lempong yang digunakan untuk konsumsi para 

wisatawan, dan Telaga Cebong untuk keperluan sehari-hari para wisatawan. Sehingga 

dengan demikian, air bersih yang terdapat di Desa Sembungan cukup untuk menunjang 

kebutuhan wisatawan. 

6. Hingga saat ini, seluruh limbah yang berasal dari Desa Sembungan dialirkan ke Air 

Terjun Sikarim. Hal tersebut tentu belum mencirikan kawasan pariwisata yang baik 

karena dapat mencemari lingkungan, sehingga perlu upaya untuk menghindari dampak 

negatif tersebut. 

7. Pengangkutan sampah di Desa Sembungan di lakukan pada hari senin dan kamis, Hal 

tersebut dapat berdampak pada menumpuknya sampah pada hari-hari selain hari senin 

dan kamis. Selain itu, Desa Sembungan memiliki 1 unit Bank Sampah yang seharusnya 

digunakan untuk menampung sampah anorganik. Akan tetapi, hingga saat ini sampah 

yang ditimbun di Bank Sampah adalah campuran dari sampah organik dan anorganik 

sehingga belum ada pemilahan sampah. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai 

penyakit, pencemaran udara, serta pemandangan buruk mengingat kawasan tersebut 

adalah kawasan pariwisata. 

8. Terdapat 4 unit gardu distribusi yang tersalurkan menuju Desa Sembungan. Setiap unit 

gardu distribusi memiliki kapasitas 20 kV. Berdasarkan analisis proyeksi kebutuhan 

daya listrik, Desa Sembungan membutuhkan daya listrik sebesar 206.605 VA/hari pada 

tahun 2037. Dengan demikian, Desa Sembungan belum mampu menunjang pariwisata 

dari aspek prasarana listrik untuk jangka panjang. 

5.2 Rekomendasi 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan pada sub bab sebelumnya, nerikut ini 

adalah rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo maupun Pengelola Wisata Desa 

Sembungan. 

1. Perlunya dibuat kebijakan bahwa pemberhentian kendaraan untuk membayar karcis 

hanya dilakukan sekali untuk membayar karcis wisatawan per-orang sekaligus karcis 

parkir demi meminimalisir kemacetan di jalan utama Desa Sembungan. 
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2. Perlunya menambah jumlah musholla atau mengarahkan wisatawan yang tidak 

kedapatan tempat beribadah di musholla untuk melaksanakannya di masjid yang 

tersedia, khususnya mulai tahun 2034.  

3. Perlunya dibangun prasarana limbah dengan jumlah kapasitas 98.000 liter/hari yang 

dialirkan ke bagian barat daya desa yang jauh dari permukiman untuk menghindari 

dampak negatif dari pencemaran lingkungan. 

4. Untuk sarana persampahan, perlu adanya pengangkutan sampah perhari dengan 

proporsi jumlah sarana pengangkut sampah sesuai kebutuhan. Selain itu juga perlu 

dilakukan pemilahan antara sampah organik dan sampah anorganik, serta dibangun 

WASADES dengan luas 0,5 Ha dan kedalaman 5,9 meter untuk mencegah dampak 

negatif dari bercampurnya sampah organik dan anorganik di Desa Sembungan.  

5. Perlunya dibangun setidaknya 7 gardu distributor di Desa Sembungan untuk 

menunjang kebutuhan daya listrik setidaknya hingga tahun 2037. 

 


