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BAB VII 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Pantai Boom Tuban merupakan salah satu pantai yang memiliki potensi yang menarik 

untuk di kembangkan. Pantai Boom berada di daerah pesisir yang berlokasidi Desa Sendang 

Harjo Tuban Jawa Timur. Wisata pantai ini memiliki potensi rekreasi yang tinggi karena 

merupakan obyek wisata yang menawarkan keindahan pemandangan alam disetiap sudutnya 

sebagai daya tarik utamanya. Selain karena letak pantai yang berbatasan langsung dengan 

Laut Jawa dan memiliki keindahan alam. dari pengamatan yang dilakukan didaerah Pantai 

Boom terlihat banyak wisatawan yang berkunjung bersama keluarga, terutama yang memiliki 

anak-anak kecil. Wisatawan yang datang bukan hanya dari Kota Tuban, juga dari berbagai 

daerah sekitar Tuban. 

Dalam Islam, manusia mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian alam 

(lingkungan hidup). Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Ruum : 41, yaitu :  

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut di sebabkan karena perbuatan tangan manusia, 

supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar 

mereka kembali (kejalan yang benar).’’ (Q.S.Ar-Ruum : 41) 

Dari ayat diatas, dapat diketahui bahwa manusia telah dipilih oleh Allah di muka bumi ini 

sebagai khalifah (wakil Allah), sehingga manusia wajib untuk menunjukkan dirinya sesuai 

dengan sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah tentang alam adalah sebagai pemelihara atau 

penjaga alam (rabbul ‘alamin). Jadi sebagai wakil (khalifah) Allah di mukabumi, manusia 

harus aktif dan bertanggung jawab untuk menjaga bumi dan memiliki kewajiban melestarikan 

alam semesta dan lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya, seperti Pantai Boom di kota 

Tuban ini. Artinya, manusia berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan keberlangsungan 
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pantai Boom sebagai tempat kehidupan makhluk Allah termasuk manusia. Manusiapun 

mempunyai hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di bumi ini dengan tidak 

melampaui batas atau berlebihan karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan, 

termasuk memanfaatkan kawasan pantai Boom Tuban dengan sebaik-baiknya. 

6.2 Saran 

Dengan adanya Rancangan Wisata Pantai Boom ini diharapkan: 

1. Dapat meningkatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi bagi penduduk yang tinggal di 

sekitar kawasan Pantai Boom Tuban. 

2. Dapat meningkatkan pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Tuban dalam sektor 

pariwisata. 

3. Dapat menjadikan wisata pantai yang bermanfaat bagi pengunjung dan penduduk sekitar 

kawasan pantai. 

4. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Tuban, khususnya masyarakat sekitar 

kawasan pantai. 

5. Memperkenalkan obyek wisata pantai dan fasilitas yang memadai di Jawa Timur. 


